
REGULAMIN 

Sprzedaży Premiowej Strefa AG Centrum 

Organizator będzie prowadził Sprzedaż Premiową  Strefa AG Centrum na warunkach określonych  

 w niniejszym regulaminie: 

 

1. Definicje. 

1.1. Organizator – Jarosław Zagożdżon „Auto-Gaz Centrum”,  Radom 26-600 ul. Chorzowska 11A 

(Polska), o numerze NIP 796 112 11 39, zwany dalej w treści Regulaminu AG Centrum 

1.2. Sprzedaż Premiowa – ogólnopolska akcja Sprzedaży Premiowej o nazwie Strefa AG Centrum, 

skierowana do warsztatów kupujących i montujących  samochodowe instalacje gazowe AG Centrum  

i trwająca w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (decyduje data sprzedaży 

zamieszczona na fakturze Vat ). 

1.3. Uczestnik – warsztat biorący udział w Sprzedaży Premiowej, będący czynnym podmiotem 

gospodarczym, kupujący i montujący instalacje Organizatora przy użyciu kompletnych wtrysków: 

Zenit Pro, Zenit Pro OBD, Zenit Pro Direct, Blue Box, Compact Plus, Compact Basic (za kompletny 

wtrysk rozumie się zestaw zawierający sterownik, wtryskiwacze i reduktor – zakupiony na jednej 

fakturze VAT). 

1.4. Dystrybutor – firma współpracująca bezpośrednio z Organizatorem : Stefan Przepiórka FUH 

„GRAFIS”, ul Kotsisa 17/1, 30-623 Kraków, NIP: 6790083790; ROCAR Rober Mroczkowski, Nowe 

Boryszewo 10/1, 09-410 Płock, NIP: 9710542502 oraz DODO Leszek Mazurek, ul. Słowackiego 57,     

26-600 Radom, NIP: 7961705946. Warsztaty prowadzone przez Dystrybutora nie mogą brać udziału 

w Sprzedaży Premiowej. 

1.5. Nagrody w Sprzedaży Premiowej: 

Kategoria I – karta podarunkowa Castorama – o wartości 300 zł brutto, karta podarunkowa 

Travelplanet.pl – o wartości 300 zł brutto , karta podarunkowa Rossmann – o wartości 300 zł brutto , 

karta podarunkowa Media Markt – o wartości 300 zł brutto; 

Kategoria II – karta podarunkowa Castorama – o wartości 100 zł brutto, karta podarunkowa 

Travelplanet.pl – o wartości 100 zł brutto, karta podarunkowa Rossmann – o wartości 100 zł brutto, 

karta podarunkowa Media Markt – o wartości 100 zł brutto; 

Kategoria III – bon AG Centrum do Sklepu Profesjonalnego Montażysty – o wartości  50 zł brutto; 

Kategoria IV – bon AG Centrum  do Sklepu Profesjonalnego Montażysty – o wartości 25 zł brutto; 

Nagrody z kategorii I i II będą podlegały realizacji wg  regulaminów wystawcy karty podarunkowej.  

 

 



1.6. Kategorie kwalifikacji uczestników: 

Kategoria I  – minimalna ilość 16 szt. wtrysków zakupionych w okresie trwania Sprzedaży Premiowej 

przez Uczestnika, 

Kategoria II – minimalna ilość 11 szt. wtrysków zakupionych w okresie trwania Sprzedaży Premiowej 

przez Uczestnika, 

Kategoria III  – minimalna ilość 7 szt. wtrysków zakupionych w okresie trwania Sprzedaży Premiowej 

przez Uczestnika, 

Kategoria IV   – minimalna ilość 3 szt. wtrysków zakupionych w okresie trwania Sprzedaży Premiowej 

przez Uczestnika, 

Ilość zakupionych wtrysków AG Centrum  w danym miesiącu klasyfikuje warsztat do danej kategorii I, 
II, III lub  IV. Rozliczenie zakupów jest każdego miesiąca, a następny miesiąc jest kolejnym okresem 
rozliczeniowym. Zakupy wtrysków liczone są w okresach miesięcznych w ciągu trwania Sprzedaży 
Premiowej, tj. od 01.04.2017 roku do 31.12.2017 roku. Przy czym min. ilość zakupionych wtrysków 
uprawniających do odbioru karty podarunkowej lub bonu określona jest w każdej kategorii. 
 

2. Postanowienia ogólne. 

 

2.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Sprzedaży 

Premiowej Strefa AG Centrum organizowanej przez AG Centrum dla jej Uczestników.  

2.2. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.3. W Sprzedaży Premiowej może wziąć udział każdy warsztat po dokonaniu zgłoszenia do 

sprzedaży premiowej,  akceptacji regulaminu, otrzymania potwierdzenia uczestnictwa i dokonania 

zakupu instalacji AG Centrum. 

2.4. Przystąpienie i udział w Sprzedaży Premiowej jest całkowicie dobrowolne. 

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników biorących udział w Sprzedaży 

Premiowej. 

2.6         Warsztat może brać udział w jednym, kilku lub wszystkich miesiącach trwania Sprzedaży 

Premiowej. 

2.7         Warsztat może przystąpić do Sprzedaży Premiowej w każdym miesiącu jej trwania. 

  

3. Warunki Sprzedaży Premiowej 

Każdy Uczestnik biorący udział w Sprzedaży Premiowej powinien spełniać niżej wymienione warunki: 

3.1. Zgłosić swoje  uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia Uczestnika do 

Sprzedaży Premiowej Strefa AG Centrum. Wypełniony formularz należy przekazać Organizatorowi lub 



wysłać na adres e-mailowy strefa@agcentrum.pl. Organizator w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania 

powyższego formularza dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału i 

poinformuje go o przyjęciu lub nie przejęciu  do Sprzedaży Premiowej drogą elektroniczną. 

3.2. Dokonać zakupu na podstawie faktury VAT w okresie obowiązywania Sprzedaży Premiowej.  

3.3. Zakupić minimalną ilość wtrysków AG Centrum tj. 3  w danym miesiącu, tak aby 

zaklasyfikować  się  do jednej z kategorii nagród w Sprzedaży Premiowej. 

3.4. Przekazać Organizatorowi poprzez przesłanie skanu lub dostarczenie kserokopii dowodu 

zakupu i zapłaty  w terminie do 14 dni po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego – 

dotyczy warsztatów obsługiwanych przez  Dystrybutorów. 

3.5 Warunkiem wyboru a następnie wydania Nagrody jest dokonanie płatności za faktury VAT 

dokumentujące zakup wtrysków w Sprzedaży Premiowej. 

3.6  Nieprzekazanie Organizatorowi w w/w terminie potwierdzenia zapłaty jest jednoznaczne z 

nie otrzymaniem nagrody w Sprzedaży Premiowej za dany okres rozliczeniowy o czym Uczestnik 

zostanie poinformowany drogą e- mailową. 

3.7 Towar zakupiony w ramach Sprzedaży Premiowej nie podlega zwrotowi. 

3.8 W przypadku spełnienia łącznie warunków opisanych wyżej w ppkt. od 3.1 do 3.5 punktu 3 

Organizator zawiadamia Uczestnika e-mailem o przyznaniu mu Nagrody w Sprzedaży Premiowej w 

danej kategorii, a Uczestnik jest zobowiązany do  zadeklarowania wyboru  nagrody w danej kategorii 

w e-mailu zwrotnym oraz jest uprawniony do odbioru wybranej Nagrody w Sprzedaży Premiowej za 

potwierdzeniem odbioru. W przypadku klasyfikacji w kategorii I i II Uczestnik ma prawo wyboru karty 

podarunkowej od jednego z wystawców tych kart. 

 

4. Zasady przekazania Nagrody Sprzedaży Premiowej – Wszystkie kategorie. 

 

4.1.  Po spełnieniu wszystkich warunków opisanych wyżej w niniejszym Regulaminie Nagrody w 

Sprzedaży Premiowej w ilości przysługującej Uczestnikowi zostaną dostarczone przesyłką kurierską na 

adres korespondencyjny  podany w formularzu zgłoszenia do Sprzedaży Premiowej lub za 

pośrednictwem przedstawicieli Organizatora. O sposobie dostarczenia nagrody decyduje Organizator. 

4.2. Organizator dostarczy Uczestnikowi Nagrody Sprzedaży Premiowej w ciągu 30 dni od daty 

zawiadomienia  przez Uczestnika o wyborze nagrody. Uczestnik może wybrać przysługującą mu 

Nagrodę lub Nagrody w dowolnym momencie trwania Sprzedaży Premiowej, jednak nie później niż 

do 31.01.2018 r. Uczestnik poinformuje o wyborze Nagród lub Nagrody pisemnie w wiadomości e-

mail wysłanej na adres strefa@agcentrum.pl  

4.3. Karty podarunkowe uzyskane w ramach Sprzedaży Premiowej stanowią przychód z 

działalności gospodarczej Uczestnika. 
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4.4   Karty podarunkowe lub bony są na okaziciela, nie są wymieniane na gotówkę, nie wydaje się 

z nich reszty, jeśli cena wybranego produktu jest niższa niż wartość karty podarunkowej lub bonu.  

4.5  W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej lub bonu Uczestnikowi nie 

przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia. 

4.6         Bony towarowe zostaną dostarczone Uczestnikowi w formie PDF lub JPG na adres e-mail 

wskazany w formularzu zgłoszenia.  

 

5. Postanowienia końcowe. 

 

5.1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  Obowiązujący regulamin      

z datą aktualizacji będzie dostępny na stronie www.agcentrum.pl/strefa. 

5.2. Reklamacje odnoszące się i wynikłe ze Sprzedaży Premiowej, zawierające szczegółowy opis 

przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji powinny być zgłaszane na adres Organizatora określony 

w pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej, jednak nie później niż do 

31 stycznia 2018 roku. Wszelkie decyzje Organizatora, będą podjęte nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania reklamacji i będą dla Uczestnika wiążące i ostateczne. 

5.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia ze Sprzedaży Premiowej Uczestnika          

w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień 

niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy zgłaszający się do Sprzedaży Premiowej 

przekaże w zgłoszeniu nieprawdziwe dane, bądź nie jest adresatem niniejszej Sprzedaży Premiowej 

(Warsztatem kupującym i montującym instalacje AG Centrum). 

5.4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Sprzedaży Premiowej określone są wyłącznie w 

niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Sprzedaży Premiowej dostępne w materiałach 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

5.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Sprzedaży Premiowej w 

siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.agcentrum.pl/strefa. 

5.6  Formularz zgłoszenia warsztatu do Sprzedaży Premiowej Strefa AG Centrum stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
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