
Regulamin akcji promocyjnej 

pod nazwą „Dodatkowa gwarancja na wybrane opony grupy Goodyear w 2020 roku” (dalej zwany 
„Regulaminem”) 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Akcja promocyjna pod nazwą „Dodatkowa gwarancja na wybrane opony grupy Goodyear w 
2020 roku” (dalej zwana „Akcją promocyjną”) jest akcją marketingową przygotowaną przez 
Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. mającą siedzibę w Warszawie przy ul. Krakowiaków 
46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000104862 (dalej zwaną „Organizatorem”) mającą na celu 
zwiększenie sprzedaży nowych opon letnich, zimowych oraz całorocznych marek „Goodyear”, 
„Dunlop”, „Fulda”, „Sava” oraz „Dębica” w rozmiarze 16 cali i większych, przeznaczonych dla 
samochodów osobowych lub aut z napędem na cztery koła / SUV (zwanych dalej „Oponami 
Promocyjnymi”). 

2. Realizacja Akcji promocyjnej jest wspierana i administrowana przez OEX Cursor S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000338509 (dalej 
zwaną „Administratorem”). 

3. Celem Akcji promocyjnej jest udzielenie pierwszym 6.000 Uczestnikom spełniającym 
wszystkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie dodatkowej gwarancją na zakupione i 
zamontowane Opony Promocyjne (dalej zwanej „Dodatkową gwarancją”). Warunki 
Dodatkowej gwarancji opisane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

4. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Akcji promocyjnej 
pod adresem: www.MyPremio.eu (dalej zwanej „Stroną internetową”) przez cały Okres Akcji 
promocyjnej. 

5. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową i nie może w żadnym przypadku być za taką 
uważana. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna skierowana jest do konsumentów posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych nabywających Opony Promocyjne w celach prywatnych oraz do osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych nabywających Opony Promocyjne w ramach prowadzonej przez nie 
działalności gospodarczej, którzy spełnili wszystkie warunki określone poniżej: 

1. a)  w okresie trwania Akcji promocyjnej zakupią co najmniej jeden komplet (składający się z 
czterech sztuk) Opon Promocyjnych tego samego rodzaju wraz z usługą ich montażu u 
jednego z wybranych Partnerów wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu (dalej 
zwanych „Partnerami”); oraz 

2. b)  odbiorą od Partnera od którego zakupili Opony Promocyjne unikalny kod promocyjny, 
którego wzór stanowi Załącznik 2 do Regulaminu, potwierdzający zakup Opon Promocyjnych 
wraz z usługą ich montażu; oraz 

3. c)  dokonają w ciągu 7 dni od otrzymania kodu promocyjnego rejestracji na Stronie 
internetowej poprzez akceptację regulaminu Strony internetowej oraz wysłanie 
odpowiedniego wniosku (tj. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza 
dostępnego na Stronie internetowej). Dostęp do formularza jest również możliwy po 



wysłaniu wiadomości tekstowej SMS pod numer +48 664078522, w treści wpisując numer 
otrzymanego kodu. Koszt wysłania takiej wiadomości uzależniony jest od taryfy 
operatora;oraz 

d) zaakceptują niniejszy Regulamin oraz prawidłowo zarejestrują na Stronie internetowej zakup Opon 
Promocyjnych wraz z usługą ich montażu; oraz 

e) wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymaganych w związku 
uczestniczeniem w Akcji promocyjnej 

– osoby te zwane będą dalej łącznie „Uczestnikami”, a pojedynczo „Uczestnikiem”. 

2. Strona internetowa daje możliwość utworzenia indywidualnego konta, którego proces 
rejestracji kończy się poprzez zaakceptowanie linka zamieszczonego w wiadomości e-mail 
przesłanej przez Organizatora wraz z ustanowieniem indywidualnego hasła do Strony 
internetowej. Zarejestrowanie zakupu Opon Promocyjnych (tj. wypełnienie wszystkich 
obowiązkowych pól formularza dostępnego na Stronie internetowej) będzie w takim 
przypadku dostępne po zalogowaniu się Uczestnika na Stronie internetowej. 

3. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Administratora, 
członkowie ich rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i 
realizacji Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora, jak również osoby pozostające z 
powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o pracę. 

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę kodów promocyjnych, przed dokonaniem zakupu Opon 
Promocyjnych wraz z usługą ich montażu, każdy z Uczestników powinien dokonać weryfikacji 
dostępności kodów promocyjnych poprzez bezpośredni kontakt z wybranymi Partnerami. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału 
w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu. Ponadto 
Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestników z udziału w 
Akcji promocyjnej w przypadku podania przez nich niepełnych bądź fałszywych danych za 
pośrednictwem Strony internetowej. W takim przypadku Uczestnicy tracą prawo do objęcia 
zakupionych Opon promocyjnych Dodatkową gwarancją. 

§ 3. Czas trwania Akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2020 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2020 
roku (dalej jako „Okres Akcji promocyjnej”), jednak w żadnym wypadku nie dłużej niż do 
momentu przekazania Uczestnikom wszystkich 6.000 Certyfikatów. 

2. Na potrzeby niniejszej Akcji promocyjnej za datę zakupu i montażu Opon Promocyjnych 
uznaje się datę widniejącą na skanie dokumentu przesłanego przez Uczestnika za 
pośrednictwem Strony internetowej. Oznacza to, że Opony Promocyjne zakupione przez 
Uczestników przed dniem 1 kwietnia 2020 roku oraz po dniu 31 grudnia 2020 roku nie będą 
objęte Akcją promocyjną i nie mogą być rejestrowane za pośrednictwem Strony 
internetowej. 

§ 4. Zasady Akcji promocyjnej 

1. Organizator zobowiązuje się objąć pierwszych 6.000 kompletów Opon Promocyjnych, 
prawidłowo zarejestrowanych na Stronie internetowej przez Uczestników spełniających 
wszystkie warunki wskazane w Regulaminie Dodatkową gwarancją której warunki opisane 
zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 



2. Aby uzyskać Dodatkową gwarancję, Uczestnik winien zarejestrować na Stronie internetowej 
zakup i montaż Opon Promocyjnych dokonany w Okresie Akcji promocyjnej, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania 
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od Partnera kodu promocyjnego, wprowadzając unikalny kod promocyjny otrzymany od Partnera, 
wraz z numerem faktury VAT lub paragonu, datą zakupu i montażu Opon Promocyjnych oraz 
wysyłając czytelne skany lub fotografie faktur VAT lub paragonów (w jednym z następujących 
formatów: .jpg, .png, .gif, .tif lub .pdf) potwierdzające zakup i montaż Opon Promocyjnych przez 
wybranego Partnera. Skany oraz fotografie faktur VAT oraz paragonów powinny zawierać włącznie 
informacje o typach zakupionych Opon Promocyjnych. Objętość każdego wysłanego pliku nie może 
przekraczać 1 MB. W przypadku, gdy Uczestnik wyśle za pośrednictwem Strony internetowej 
nieczytelne skany lub fotografie faktur VAT lub paragonów Organizator będzie uprawniony odmówić 
ich przyjęcia oraz zażądać od Uczestnika ich ponownego przesłania we właściwym rozmiarze i 
formacie. 

3. Wszystkie skany i zdjęcia dokumentów potwierdzających zakup i montaż Opon Promocyjnych 
przesłane przez Uczestnika za pośrednictwem Strony internetowej zostaną zweryfikowane i 
zatwierdzone przez Administratora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Dodatkowej gwarancji 
Uczestnikom, którzy nie zarejestrowali prawidłowo zakupu i montażu Opon Promocyjnych w 
terminie określonym w ust. 2 powyżej lub Uczestnikom, którzy zwrócili Partnerom zakupione 
Opony Promocyjne po ich zarejestrowaniu za pośrednictwem Strony internetowej. 

5. Pierwszych 6.000 Uczestników, którzy prawidłowo zarejestrowali zakup i montaż Opon 
Promocyjnych w terminie wskazanym w Regulaminie, otrzyma certyfikat dodatkowej 
gwarancji obejmującej jeden komplet Opon Promocyjnych zarejestrowany za pośrednictwem 
Strony internetowej i zatwierdzony przez Administratora w procesie weryfikacji (dalej zwany 
„Certyfikatem”). Każdemu Uczestnikowi mogą zostać przyznane maksymalnie dwa 
Certyfikaty w ciągu całego Okresu Akcji promocyjnej. Wzór certyfikatu dodatkowej gwarancji 
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

6. Certyfikaty będą wysyłane bezpośrednio przez Administratora za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Uczestników podczas ich 
rejestracji na Stronie internetowej. 

7. Zachowanie otrzymanego Certyfikatu przez cały okres ubezpieczenia jest warunkiem 
niezbędnym do zrealizowania uprawnień gwarancyjnych wynikających z Dodatkowej 
gwarancji. 

8. Wartość pojedynczego Certyfikatu wydawanego w ramach Akcji promocyjnej wynosi 50 zł 
brutto (słownie pięćdziesiąt złotych brutto). Certyfikaty nie podlegają wymianie na 
ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. 

§ 5. Kwalifikacja Uczestników 

1. Proces weryfikacji spełnienia przez Uczestników wszystkich kryteriów uprawniających do 
uzyskania Certyfikatu zostanie przeprowadzony przez Administratora w terminie 3 dni od 
daty prawidłowej rejestracji na Stronie internetowej zakupu i montażu Opon promocyjnych 
przez danego Uczestnika. 

2. O wyniku procesu weryfikacji każdy z Uczestników zostanie powiadomiony w terminie 5 dni 
od dnia rejestracji na Stronie internetowej zakupu i montażu Opon promocyjnych. 
Odpowiednie powiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany 
przez Uczestnika podczas rejestracji na Stronie internetowej. 



§ 6. Reklamacje 
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1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej. 
2. Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym lub kurierem, w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania informacji o nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej. 
Reklamacje zgłaszane listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesyłać na 
następujący adres Organizatora: Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o., Dział serwisu 
Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej należy przesyłać na jeden z następujących adresów e-mail 
Organizatora: marketing@premio.pl lub contact@mypremio.eu. Decyzja o uznaniu lub 
odrzuceniu reklamacji należy do Organizatora, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego 
reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. 

3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień ust. 2 powyżej, pozostała korespondencja 
pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem będzie prowadzona poprzez Stronę internetową lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem następującego adresu 
Organizatora: marketing@premio.pl lub contact@mypremio.eu. 

§ 7. Dane osobowe Uczestników 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w Akcji 
promocyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników 
zostały zawarte w dokumencie „Strona internetowa MyPremio Regulamin” oraz „Polityka 
prywatności” Strony internetowej opublikowanym i dostępnym na Stronie internetowej. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie podmioty uczestniczące w Akcji promocyjnej, określając zasady 
Akcji promocyjnej, kryteria uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki Organizatora, 
Administratora i Uczestników. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu akcji promocyjnej 
„Dodatkowa gwarancja na wybrane opony grupy Goodyear w 2020 roku” 

WARUNKI DODATKOWEJ GWARANCJI NA WYBRANE OPONY GRUPY GOODYEAR 

1. Zakres Dodatkowej gwarancji 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktu 2 poniżej, Dodatkowa gwarancja obejmuje 
wszelkie wady fizyczne powstałe w Oponach Promocyjnych z przyczyn tkwiących w takich Oponach 
Promocyjnych oraz wady fizyczne powstałe w Oponach Promocyjnych w wyniku następujących 
czynników zewnętrznych skutkujące niemożliwością dalszej eksploatacji Opon Promocyjnych: 

1. a)  wypadek drogowy lub kolizja z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodą zewnętrzną, a 
także uczestnikiem ruchu drogowego lub zwierzęciem, 

2. b)  pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody, 



3. c)  nagłe działanie zewnętrznego czynnika termicznego lub chemicznego. 

Dodatkowa gwarancja udzielona jest przez Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Krakowiaków 46 (02-255 Warszawa) w ramach Akcji promocyjnej i obowiązuje 
przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia wydania Uczestnikowi Certyfikatu. Powyższy okres 12 
miesięczny liczony jest osobno dla każdego kompletu Opon Promocyjnych objętych stosownych 
Certyfikatem. Dodatkowa gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dodatkowa gwarancja obejmuje swoim zakresem maksymalnie cztery nieodpłatne naprawy 
wulkanizacyjne pojedynczej uszkodzonej Opony Promocyjnej, która została objęta Dodatkową 
gwarancją. W przypadku powstania w Oponie Promocyjnej objętej Dodatkową gwarancją wad 
fizycznych uniemożliwiających jej naprawę wulkanizacyjną Dodatkowa gwarancja obejmuje 
maksymalnie cztery nieodpłatne wymiany na nowe pojedynczej Opony Promocyjnej, która została 
objęta Dodatkową gwarancją. 

Dodatkowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

2. Wyłączenia 

Dodatkowa gwarancja nie obejmuje Opon Promocyjnych, które: 

1. a)  były użytkowane niezgodnie z wytycznymi producenta; lub 

2. b)  były zamontowane w samochodach o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub 

posiadających liczbę miejsc pasażerskich większą niż 9 (wraz z kierowcą); lub 

3. c)  były zamontowana w samochodach nieposiadających ważnych badań technicznych lub w 

samochodach niedopuszczonych do ruchu na drogach publicznych; lub 

4. d)  były zamontowane w samochodach, które zostały zmodyfikowane w stosunku do 

specyfikacji fabrycznej producentów lub nie odpowiadały takiej specyfikacji; lub 

5. e)  były zamontowana w samochodach, które uczestniczyły we wszelkiego rodzaju zawodach, 

rajdach, konkursach; lub 

6. f)  były zamontowane w samochodach będących przedmiotem najmu lub leasingu; lub 

7. g)  były zamontowane w samochodach użytkowanych jako ambulanse, wszelkiego typu 

pogotowia (np. gazowe, elektryczne), pojazdy wojskowe, pojazdy do nauki jazdy. 
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Dodatkową gwarancją nie są również objęte wady fizyczne powstałe w wyniku następujących 
czynników zewnętrznych: 



1. a)  umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa uczestnika lub osób działających z jego 
upoważnienia i/lub jego imieniu, 

2. b)  popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania w rozumieniu ustawy kodeks karny, 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub ich usiłowania w rozumieniu 
ustawy kodeks karny skarbowy, wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu ustawy 
kodeks wykroczeń lub naruszenia innych powszechnie obowiązujących przepisów; 

3. c)  działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, 
epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, reakcji jądrowej, skażenia 
spowodowanego bronią jądrową lub promieniotwórczą, energii jądrowej lub skażenia 
radioaktywnego, promieniotwórczością; 

4. d)  strajków, lokautów, aktów terroryzmu, sabotażu, buntu, rozruchów, rewolucji, powstania, 
zamieszek społecznych i wojskowych, wojny, wojny domowej, a także konfiskaty, 
nacjonalizacji, przetrzymywania, zarekwirowania uszkodzenia lub zniszczenia Opon 
Promocyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

5. e)  katastrof naturalnych. 

3. Zgłaszanie roszczeń z tytułu Dodatkowej gwarancji 

Wszelkie roszczenia z tytułu Dodatkowej gwarancji Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać Partnerowi, u 
którego zakupili Opony promocyjne w terminie 2 dni roboczych od dnia powstania uszkodzenia 
Opony Promocyjnej, z zastrzeżeniem że niezachowanie ww. terminu powoduje utratę uprawnień 
Uczestnika przysługujących z tytułu Dodatkowej gwarancji. Procedura zgłaszania roszczeń jest 
następująca: 

1. a)  Uczestnik zgłasza wszelkie roszczenia z tytułu Dodatkowej gwarancji do Partnera, u 
którego zakupił Opony promocyjne poprzez kontakt telefoniczny lub przyjazd bezpośrednio 
do Partnera, 

2. b)  Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnej naprawy wulkanizacyjnej 
uszkodzonej Opony Promocyjnej albo nieodpłatnej wymiany na nową uszkodzonej Opony 
Promocyjnej, której naprawa wulkanizacyjna nie jest możliwa przez Partnera od którego 
Uczestnik zakupił uszkodzoną Oponę Promocyjną oraz którego dane widnieją na Certyfikacie, 

3. c)  nieodpłatna naprawa wulkanizacyjna uszkodzonej Opony Promocyjnej albo nieodpłatna 
wymiany na nową uszkodzonej Opony Promocyjnej, której naprawa wulkanizacyjna nie jest 
możliwa nastąpi w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przez Uczestnika 
uszkodzonej Opony Promocyjnej do odpowiedniego Partnera wskazanego w Certyfikacie, 

4. d)  Uczestnik ponosi w całości koszty dostarczenia uszkodzonej Opony Promocyjnej do 
odpowiedniego Partnera wskazanego w Certyfikacie, 

5. e)  Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z wykonaniem naprawy wulkanizacyjnej 
uszkodzonej Opony Promocyjnej, ani kosztów związanych z wydaniem nowej opony w 
przypadku braku możliwości wykonania naprawy wulkanizacyjnej uszkodzonej Opony 
Promocyjnej. 

Uczestnik po wykonaniu naprawy wulkanizacyjnej lub wymiany Opony Promocyjnej na nową otrzyma 
wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w ramach Akcji 
promocyjnej. W wiadomości e-mail będzie zawarta ankieta oceniająca zrealizowaną usługę przez 
Partnera Premio. 

 


