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REGULAMIN Programu Motywacyjnego 

„PO NAGRODY Z LUCASEM” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem Programu Motywacyjnego „PO NAGRODY Z LUCASEM", zwanego dalej 

„Programem”, jest VTD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Śląska 53, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY 

GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO w pod numerem KRS 0000193329, o kapitale zakładowym w 

wysokości 55 000,00  zł, o numerze NIP 5842472854, o numerze REGON 192763513, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

1.2. Program jest organizowany w okresie od dnia 01.10.2021  do dnia 31.12.2021 r. lub do 

wyczerpania zapasów produktów objętych Programem. 

1.3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Organizator ma prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 

„Regulaminem”), pod warunkiem że zmiany nie będą pogarszać sytuacji Uczestników. 

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana do wiadomości Uczestników przed datą 

wejścia jej w życie.  

1.5. Programem objęte są następujące produkty z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w 

czasie trwania Programu (zwane dalej „Produktami”):  

• Filtry oleju marki LUCAS  

• Filtry powietrza marki LUCAS  

• Filtry paliwa marki LUCAS  

• Filtry kabinowe marki LUCAS  

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 

2.1. Program przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

pełnoletnich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a do obowiązków których 

należy składanie zamówień i sprzedaż Produktów* zwanych dalej „Uczestnikami”. 

Uczestnikami Konkursu nie są kontrahenci hurtowi Organizatora.  

2.2. W Programie nie mogą uczestniczyć: 

a) pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora; 

b) osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Konkursu na zlecenie Organizatora; 

c) małżonkowie, dzieci i dalsi zstępni, rodzice oraz rodzeństwo osób wymienionych w literach 

a) lub b) powyżej. 

 

 

III. ZASADY PROGRAMU „PO NAGRODY Z LUCASEM” 

 

3.1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba, o której mowa w  punktach 2.1. 

Regulaminu.   

3.2. Program polega na tym, że Uczestnicy sprzedają Produkty Organizatora o określonej łącznej 

wartości w oparciu o wyznaczone w p. 4.2 progi wartości zamówień. 

3.3. Warunkiem uwzględnienia w Programie zamówień, o których mowa w pkt 2.1, jest opłacenie 

tych zamówień oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec Organizatora na dzień 

zakończenia Programu. Zamówienia anulowane lub nieopłacone nie będą uwzględniane w 

Programie. 
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3.4. Produkty zakupione przez Uczestników w czasie trwania Programu nie podlegają zwrotom.  

3.5. Po zakończeniu Programu, w ciągu 21 dni od dnia jego zakończenia, Organizator ustali wyniki 

Programu, sporządzając listę Uczestników według wartości złożonych przez nich zamówień na 

Produkty Organizatora (w porządku malejącym). Na liście ujęci zostaną tylko ci Uczestnicy, 

wobec których spełnione zostały warunki określone w pkt 4.2.  

3.6. W Programie będą uwzględniane tylko Produkty, które zostały zakupione w czasie trwania 

Programu. 

 

 

IV. ZASADY GRATYFIKACJI UCZESTNIKÓW PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  

4.1. Uczestnicy Programu otrzymają Nagrody w postaci dodatkowego rabatu od sumy zakupów 

Produktów objętych promocją w trakcie jej trwania. 

4.2. Wysokość rabatu jest uzależniona od wartości zakupów produktów i wynosi: 

a) Wartość zakupów w przedziale 3000-399,99 zł netto – dodatkowy rabat w wysokości 3%. 

b) Wartość zakupów w przedziale 4000-499,99 zł netto – dodatkowy rabat w wysokości 4%. 

c) Wartość zakupów w przedziale 5000 zł netto i więcej – dodatkowy rabat w wysokości 5%. 

4.3. Rabat realizowany jest w postaci faktury korygującej wystawionej przez Organizatora, 

pomniejszającej łączną kwotę, na którą opiewają wszystkie faktury zrealizowane przez 

Uczestnika Programu, w okresie jego trwania.  

4.4. Uzyskany Rabat nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. 

 

 

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

5.1. Reklamacje co do Programu należy przesłać Organizatorowi na adres wskazany w punkcie 1.1. 

Regulaminu i nie później niż w terminie 45 od dnia zakończenia Programu. 

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.  

5.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Programu, nazwę i NIP prowadzonej 

działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres email i numer telefonu 

kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

5.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Treść Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie 

internetowej Organizatora: https://vtd.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-

Programu-Motywacyjnego-Po-nagrody-z-LUCASEM.pdf. Zasady Programu określa 

Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez VTD Sp. z o.o.  (administrator danych 

osobowych) w celu wzięcia udziału w Programie w tym  w szczególności celu wydania Nagród 

i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu 

produktów (towarów oraz usług). 

6.3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@vtd.com.pl . 

6.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes 

administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) 

administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. 

6.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, 

administratora danych osobowych. 

https://vtd.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-Programu-Motywacyjnego-Po-nagrody-z-LUCASEM.pdf
https://vtd.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-Programu-Motywacyjnego-Po-nagrody-z-LUCASEM.pdf
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6.6. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma on prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6.7. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane partnerom handlowym Organizatora – 

dostawcom usług potrzebnych do przeprowadzenia Programu, a także podmiotom 

zapewniającym obsługę informatyczną Programu. 

6.8. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie. Po tym czasie 

dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy 

prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec 

Organizatora. 

6.9. Promocja skierowana jest dla sklepów i warsztatów i łączy się z innymi akcjami obowiązującymi 

w tym samym czasie. 

 


