REGULAMIN PROGRAMU BONÓW PREMIOWYCH NA BADANIE TECHNICZNE POJAZDU
W SIECI PLACÓWEK PREMIO AUTO ABC
1. Program bonów premiowych na badanie techniczne pojazdu w sieci placówek Premio Auto ABC
(dalej: Program) ma na celu wspieranie bezpieczeństwa pojazdów w ruchu drogowym poprzez
poprawę stanu technicznego pojazdów.
2. Organizatorem Programu jest Premio Auto ABC, w skład którego wchodzą:
a) Auto ABC Sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000436216, NIP: 8522599709,
Regon 321281660
b) Auto Expres Joanna Marczuk wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
NIP: 8521098655, Regon 811259820
c) P.H.U. Amakares Arkadiusz Marczuk wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, NIP: 9550004752, Regon 811185434
zwanych dalej Premio Auto ABC.
3. Wykaz placówek Premio Auto ABC akceptujących bony premiowe objęte Programem znajdują się na
stronie internetowej www.autoabc.pl
4. Osoba, o której mowa w ust. 5, jest uprawniona do otrzymania bezpłatnie bonu promocyjnego
uprawniającego do wykonania badania technicznego pojazdu ze zniżką wynoszącą 98 zł w sieci
placówek Premio Auto ABC.
5. Program jest przeznaczony dla klientów Premio Auto ABC będących:
a) osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
b) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
c) osobą prawną,
d) jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną.
6. Do otrzymania bonu premiowego upoważnia zakup w jednej z sieci placówek Premio Auto ABC
(wymienionych w pkt. 2) w okresie trwania Programu, kompletu opon zimowym lub wielosezonowych z
grupy Goodyear na fakturę VAT lub imienną.
7. Warunkiem wydania bonu premiowego jest zapłacenie przed jego wydaniem, gotówką lub kartą
wystawionej przez jedną z placówek Premio Auto ABC faktury VAT lub imiennej. Przy fakturze
przelewowej wydanie bonu premiowego następuje po wystawieniu faktury VAT na przelew bez
obowiązku jej wcześniejszego opłacenia.
8. Bon premiowy może zostać wykorzystany do dnia, w którym mija termin ważności bonu wpisany na
bonie premiowym.
9. Bon posiada nominał 98 zł i jest realizowany w całości wartości nawet, jeżeli kwota do zapłaty za
przeprowadzone badanie techniczne jest niższa niż 98 zł.
10. Gdy występuje płatność za badanie techniczne pojazdu bonem premiowym, nie może zostać
wystawiony okazicielowi żaden dokument sprzedaży na tę usługę.
11. Bon premiowy po wykonaniu usługi, za którą płacono tym bonem zostaje zatrzymany przez kasjera.
12. Bon premiowy nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
13. Bon premiowy nie może zostać przeniesiony na inną osobę niż wymieniona w ust. 5.
14. Program bonów premiowych nie dotyczy pracowników sieci placówek Premio Auto ABC.
15. Bon premiowy zawiera serię oznaczającą placówkę wydającą bon i kolejny numer.
14. Program ma zastosowanie od dnia 01.10.2015 i trwa do jego odwołania przez Premio
Auto ABC.
16. Premio Auto ABC może zakończyć Program lub zmienić jego zasady w każdym czasie, przy czym
zakończenie Programu bądź zmiana jego zasad nie dotyczy bonów promocyjnych wydanych przed
dniem zakończenia Programu lub dniem zmiany jego zasad.
17. Podstawę prawną programu stanowi przedmiotowy regulamin. W sprawach spornych stosuje się
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
18. Regulamin jest dostępny stronie internetowej www.autoabc.pl oraz w siedzibie Premio Auto ABC
(wymienionych w pkt. 2)
19. Wszelkie uwagi dotyczące Programu oraz ewentualne zażalenia prosimy zgłaszać na adres
mailowy: dyrekcja@autoabc.pl.

