REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ „ODBIERZ
SZKOLENIE ZA 1zł!”
§1
Postanowienia ogólne
1. Akcja promocyjno-reklamowa „Odbierz szkolenie za 1zł!” (zwana dalej „Akcją promocją”)
prowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym REGULAMINIE AKCJI
PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ „Odbierz szkolenie za 1zł!” (oraz zgodnie z Kodeksem
Cywilnym.
2. Organizatorem (zwanym w dalszej części "Organizatorem") akcji promocyjno-reklamowej
„Odbierz szkolenie za 1zł!” jest firma LONTEX Sp. z o. o., Sp. k.
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 55, KRS: 0000443143,
NIP: 652-172-30-17, Regon: 243132710, reprezentowana przez Prezesa zarządu Lesława
Tlagę i członka zarządu Michaela Londzina.
3. Uczestnikami (zwanym w dalszej części "Uczestnikami") akcji promocyjno-reklamowej mogą
być osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność
gospodarczą, posiadające pojazd mechaniczny (samochody osobowe, samochody
dostawcze, samochody ciężarowe), które w okresie trwania akcji wykonają okresowe badanie
tachografu „kalibracji” w jednym z oddziałów serwisowych firmy Lontex Sp. z o. o., Sp. k..
4. Usługa (zwanymi w dalszej części "Usługą") o której mowa w regulaminie to usługa w
zakresie wykonania okresowego badania tachografu „kalibracji” w jednym z oddziałów
serwisowych firmy LONTEX Sp. z o. o., Sp. k. Pełna lista aktualnie działających oddziałów
serwisowych znajduje się na stronie www.lontex.pl.
5. Szkolenie (zwane w dalszej części „Szkoleniem e-learning") to szkolenie z zakresu obsługi
tachografu VDO – wpis manualny, podstawy czasu pracy kierowcy.
6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest podstawowym warunkiem uczestnictwa Uczestnika w
Akcji.

§2
Warunki i zasady akcji promocyjno-reklamowej

1. Warunkiem możliwości skorzystania z akcji promocyjnej jest zakupienie usługi w zakresie
wykonania okresowego badania tachografu „kalibracji” w jednym z oddziałów serwisowych
firmy LONTEX Sp. z O. O. Sp. K.
2. Po zakupie w/w usługi oraz pobraniu i wypisaniu ulotki informacyjnej klient ma prawo do
zakupu usługi szkoleniowej w formie e-learningu o nazwie „obsługa tachografu VDO – wpis
manualny, podstawy czasu pracy kierowcy”, za kwotę 1 zł brutto.
Ulotka informacyjna musi zawierać dane dotyczące adresu e-mail, numer telefonu
kontaktowego.
3. Zaznaczenie odpowiedniej pozycji ulotki umożliwia zapisanie do bazy automatycznych
przypomnień o kończącym się terminie okresowego szkolenia. Obowiązkowe jest wówczas
uzupełnienie pozycji „data ostatniego szkolenia”. Wypełnienie pozycji jest jednocześnie
wyrażeniem zgody na wysłanie przypomnień sms 30 dni przed upływem
terminu okresowego szkolenia.
4. Po przekazaniu ulotki, organizator zobowiązuje się na podany adres e-mail lub numer telefonu
przekazać dane umożliwiające odbycie szkolenia na platformie szkoleniowej.
5. Akcja promocyjna jest realizowana przez Organizatora na terenie Polski we wszystkich
oddziałach serwisowych firmy LONTEX Sp. z o. o., Sp. K. w okresie od 01.03.2021 do
wyczerpania zapasu szkoleń w liczbie ogólnej 1000 zgłoszeń.
6. Uczestnik nie może żądać skorzystania z Akcji promocyjnej później. W przypadku
skorzystania z promocji, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu Uczestnikowi nie będą
przysługiwać żadne roszczenia pieniężne lub innego rodzaju ekwiwalenty, w tym w
szczególności rekompensaty, odszkodowania, rabaty czy zwroty.
7. Udział w akcji promocyjnej nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez
Organizatora, w tym samym czasie.
8. Wypisanie ulotki jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej promocji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Akcji promocyjnej, tj. od 01.03.2021 do
wyczerpania zapasu szkoleń w liczbie ogólnej 1000 zgłoszeń.
2. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej
www.lontex.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie
i bez zgody Uczestników, z tym, że zmiany regulaminu nie pozbawiają uczestników praw
uprzednio nabytych (przed datą zmiany).
4. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty wprowadzenia ich na stronie internetowej
www.lontex.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie
i bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej
www.lontex.pl
6. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą
rozstrzygane ostatecznie przez Organizatora Akcji.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

