REGULAMIN KONKURSU „Zimoodporni”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
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Organizatorem Konkursu „Zimoodporni” zwanym dalej „Konkursem” jest GPD Agency
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 (dalej „Organizator”).
Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie BP Europa SE z siedzibą w
Hamburgu, Niemcy, prowadzącą na terenie Polski działalność poprzez zarejestrowany
oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 (dalej „Zleceniodawca”) i ma na celu promowanie
i reklamę ww. spółki, prowadzonej przez nią działalności oraz jej produktów. Fundatorem
nagród jest Zleceniodawca.
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,
nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego
(dalej "Regulamin" lub „Regulamin Konkursu”).
Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora oraz Zleceniodawcy (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa
sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w
zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureatów Konkursu w
oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 1 poniżej. W posiedzeniach Komisji, w tym
posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzców Konkursu, muszą uczestniczyć
wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane
większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których
pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego
Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej
www.bpzimoodporni.pl (dalej „Strona Konkursowa”).
Transakcji zakupu paliwa, o której mowa w § 2 ust. 2. lit. a, uprawniającej do wzięcia
udziału w Konkursie należy dokonać w okresie od 14 listopada 2018 roku od godziny
00:00 do 8 stycznia 2019 roku do godziny 23:59:00 na stacjach paliw BP lub Aral
znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Stacje”).
Zgłoszenie do Konkursu należy zarejestrować w terminie od dnia 14 listopada 2018 roku
od godziny 9:00 do dnia 8 stycznia 2019 roku do godziny 23:59:59.
Konkurs podzielony jest na 6 etapów, które trwają:
a. Etap 1 – od 14 listopada 2018 roku od godziny 9:00 do 27 listopada 2018 roku do
godziny 23:59:59;
b. Etap 2 – od 28 listopada 2018 roku od godziny 00:00 do 11 grudnia 2018 roku do
godziny 23:59:59;
c. Etap 3 – od 12 grudnia 2018 roku od godziny 00:00 do 18 grudnia 2018 roku do
godziny 23:59:59;
d. Etap 4 – od 19 grudnia 2018 roku od godziny 00:00 do 25 grudnia 2018 roku
godziny 23:59:59;
e. Etap 5 – od 26 grudnia 2018 roku od godziny 00:00 do 1 stycznia 2019 roku
godziny 23:59:59;
f. Etap 6 – od 2 stycznia 2019 roku od godziny 00:00 do 8 stycznia 2019 roku
godziny 23:59:59;

9.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 165)
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród

1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat
najpóźniej w dniu zarejestrowania zgłoszenia do Konkursu, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania
samochodami co najmniej na terytorium Polski, oraz w przypadku wygrania nagrody
głównej, o której jest mowa § 4 ust. 1, będą je posiadać przez cały okres korzystania z
wynajętego samochodu (prawo jazdy kat. B).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy,
Operatorzy Stacji Paliw BP i Aral, ich pracownicy oraz pracownicy firmy BP Polska
Services sp. z o.o. Z udziału z Konkursu wyłączone są również osoby, które w trakcie
trwania Konkursu przestały być pracownikami Organizatora, BP EUROPA SE oddział w
Polsce, BP Polska Services sp. z o.o. lub pracownikami Operatorów Stacji Paliw BP i Aral.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a. w okresie wskazanym w § 1, ust. 6 dokonać zakupu jednorazowo przynajmniej
30 litrów paliwa PB 98 Ultimate z technologią ACTIVE, lub Ultimate Diesel z
technologią ACTIVE (dalej „Transakcja”) na dowolnej Stacji BP lub Aral na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zachować paragon lub fakturę (dalej „Dowód
zakupu”) albo zarejestrować daną Transakcję na karcie PAYBACK lub zapłacić
za Transakcję kartą Routex w celu jej weryfikacji. W przypadku rejestracji
Transakcji na karcie PAYBACK lub jej opłacenia kartą Routex, zachowanie
paragonu lub faktury nie jest potrzebne do celów weryfikacji
b. w okresie wskazanym w § 1, ust. 7 wejść na Stronę Konkursową w celu
zarejestrowania zgłoszenia do Konkursu poprzez:
− wybranie opcji „Weź udział” i wypełnienie wymaganych danych osobowych
w formularzu tj.: imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres e-mail
(powtórzyć adres e-mail);
− podanie daty dokonania Transakcji
− wybranie jednej z 4 opcji dotyczącej sposobu weryfikacji dokonanej
Transakcji tj.: karty PAYBACK, karty Routex, paragonu lub faktury a
następnie podanie :
• numeru karty PAYBACK w przypadku wybrania Karty PAYBACK
• numeru paragonu w przypadku wybrania paragonu
• numeru faktury w przypadku wybrania faktury
• numeru karty Routex w przypadku wybrania Karty Routex
– udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe „Napisz, jak przygotowujesz
swoje auto do zimy:. składającej się maksymalnie z 250 znaków (dalej
„Zadanie konkursowe”);
– zaznaczyć pole (checkbox) przy oświadczeniu potwierdzającym
akceptację Regulaminu oraz spełnienie warunku pełnoletności zgodnie z §
2, ust. 1;
– zaznaczyć pole (checkbox) przy oświadczeniu potwierdzającym wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu wydania Nagród i
rozpatrzenia reklamacji;
– zaznaczyć pole (checkbox) przy oświadczeniu „Nie jestem robotem”,
działającym na zasadzie reCAPTCHA;
4. Uczestnik po dokonaniu rejestracji otrzyma na adres e-mail podany w formularzu
potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia do Konkursu wraz z numerem zgłoszenia, który
został mu nadany po rejestracji. W przypadku kiedy Uczestnik nie otrzyma w ciągu

godziny od dokonania rejestracji ww. potwierdzenia, powinien napisać informację o
zdarzeniu na adres konkurs.bp@gpd.com.pl w celu wyjaśnienia sytuacji. Uczestnik nie
ma możliwości zmiany treści zgłoszonego Zadania Konkursowego.
5. Zadanie konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może zawierać treści politycznych,
religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub
zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz
dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre
obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami
społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż
tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub
firm niezwiązanych ze Zleceniodawcą lub Organizatorem oraz już wcześniej
publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny
sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji treści już
nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe musi być
autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich
osób trzecich.
6. Zadania Konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia
wymogu określonego w ust. 5 powyżej. Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane
w ust. 5 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające
postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a. jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego
postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie;
b. jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego;
c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego
d. w przypadku wygranej, wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie
Zadania Konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie
oraz na publikację Zadania Konkursowego przez Zleceniodawcę na Stronie
Konkursowej;
e. Zadanie Konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw
osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich;
f. Zadanie Konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych
konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych.
8. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe,
Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec
Organizatora lub Zleceniodawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik
zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje
poniesione przez nie szkody.
9. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Zadań Konkursowych, na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie, przy czym jedna Transakcja upoważnia do
zgłoszenia jednego Zadania Konkursowego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki dokonywania rejestracji transakcji
przez osoby trzecie (inne niż osoba która dokonała transakcji zakupu paliwa), które wejdą
w posiadanie paragonu lub faktury (np. w związku z wyrzuceniem/porzuceniem paragonu).
W takim przypadku w Konkursie będzie brać udział uczestnik, który jako pierwszy dokonał
rejestracji danej transakcji.

§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu
1.

2.

Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium
pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką
Konkursu, wyłoni spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń do konkursu w
każdym z etapów:
a. 1 Zwycięzcę Nagrody głównej, o której mowa w § 4 ust. 1 poniżej;
b. 40 Zwycięzców Nagród I rzędu, o których mowa w § 4 ust. 2 poniżej;
c. 40 Zwycięzców Nagród II rzędu, o których mowa w § 4 ust. 3 poniżej;
Obrady Komisji Konkursowej, podczas których będą wyłonieni Zwycięzcy danego
etapu odbędą się w następujących terminach:
− w dniach 28.11- 04.12 l 2018 roku zostaną wyłonieni Zwycięzcy spośród Zgłoszeń
zarejestrowanych w pierwszym etapie;
− w dniach 12-18 grudnia 2018 roku zostaną wyłonieni Zwycięzcy spośród Zgłoszeń
zarejestrowanych w drugim etapie;
− w dniach 19-28 grudnia 2018 roku zostaną wyłonieni Zwycięzcy spośród Zgłoszeń
zarejestrowanych w trzecim etapie;
− w dniach 2-8 stycznia 2019 roku zostaną wyłonieni Zwycięzcy spośród Zgłoszeń
zarejestrowanych w czwartym etapie;
− w dniach 9-15 stycznia 2019 roku zostaną wyłonieni Zwycięzcy spośród Zgłoszeń
zarejestrowanych w piątym etapie;
− w dniach 16-22 stycznia 2019 roku zostaną wyłonieni Zwycięzcy spośród Zgłoszeń
zarejestrowanych w szóstym etapie;
Komisja konkursowa zastrzega, iż wyłonienie Zwycięzców poszczególnych etapów
może nastąpić szybciej niż ww. terminach. W przypadku, kiedy nie zostaną wyłonieni
Zwycięzcy wszystkich nagród z etapów I, II, III, IV i V (np. z powodu niewystarczającej
ilości zgłoszeń), nierozdysponowane nagrody przechodzą do kolejnego etapu. W
przypadku kiedy nie zostaną wyłonieni Zwycięzcy wszystkich nagród z etapu VI,
nierozdysponowane nagrody przechodzą do dyspozycji Organizatora.

3.

4.

Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia obrad
Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 2 powyżej. Wyniki zostaną opublikowane
na Stronie konkursowej w zakładce „Zwycięzcy” w postaci imienia, pierwszej litery
nazwiska oraz numeru zgłoszenia. Dodatkowo w przypadku Zwycięzców Nagród
głównych zostaną opublikowane zwycięskie Zadania Konkursowe. Ponadto Zwycięzcy
zostaną powiadomieni o powyższym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail podany przy rejestracji zgłoszenia do Konkursu w ciągi dwóch dni roboczych od
momentu ogłoszenia wyników.
Zwycięzcy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o którym mowa
powyżej, są obowiązani do przesłania skanu/zdjęcia Dowodu zakupu, karty PAYBACK
lub karty Routex (w zależności od wybranego przy rejestracji danego zgłoszenia
sposobu weryfikacji Transakcji), których numer został podany przy rejestracji
wybranego przez Jury zgłoszenia w celu weryfikacji warunku, o którym mowa w § 2
ust. 3 lit. a oraz wskazania adresu do wysyłki nagrody (w przypadku Zwycięzców
nagród I i II rzędu), na adres konkurs.bp@gpd.com.pl.

§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania
Nagrodą główną w Konkursie jest opłacenie usługi najmu samochodu Mercedes-Benz
PKW Typ GLC 220 d 4MATIC Coupé przez Zwycięzcę od Franczyzobiorcy sieci SIXT
Rent a car w Polsce (Eurorent sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Arabskiej 9, 03-977 Warszawa,
dalej „SIXT”) na okres 6 miesięcy o wartości jednostkowej brutto 13 284 PLN oraz karta
prepaid BP SuperCard o wartości jednostkowej brutto 5000 PLN. Łączna wartość
jednostkowa brutto nagrody głównej to 18 284 PLN. W konkursie łącznie będzie wydanych
6 nagród głównych. Wartość nagrody obejmuje finansowanie najmu samochodu na okres
6 miesięcy od momentu odebrania samochodu przez Zwycięzcę, pełne ubezpieczenie
AC, OC, NNW, opony zimowe, serwis, samochód zastępczy w przypadku naprawy
mechanicznej i szkody blacharsko lakierniczej. Wzór umowy najmu między Zwycięzcą a
SIXT stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Standardowe Warunki Najmu najmu (dalej
SWN) stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu. Specyfikacja samochodu Mercedes-Benz
PKW Typ GLC 220 d 4MATIC Coupé stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Standardowe
Warunki Najmu są integralną częścią umowy najmu między Zwycięzcą a SIXT.
Warunkiem koniecznym odebrania nagrody przez Zwycięzcę jest podpisanie umowy
najmu z SIXT wedle załączonego wzoru.
2. Nagrodami I rzędu są karty prepaid BP SuperCard o wartości jednostkowej brutto 200
PLN w ilości 240 szt.
3. Nagrodami II rzędu w Konkursie są zimowe płyny do spryskiwaczy marki BP o pojemności
4L o w ilości 240 szt.
4. Do ww. nagrody głównej Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości
11,11% jej wartości. Organizator przekaże tę kwotę
na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust.
1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.
1991 nr 80, poz. 350, Dz.U. z 2018 r. poz. 200) i przekaże do właściwego urzędu
skarbowego.
5. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie.
6. Przez cały okres trwania Konkursu jeden Uczestnik może wygrać po jednej nagrodzie z
każdego rodzaju, przy czym w danym etapie może wygrać tylko jedną nagrodę, z
zastrzeżeniem maksymalnej liczby nagród dla jednego Uczestnika w całym Konkursie.
7. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
8. Prawo do nagrody jest niezbywalne.
9. Zwycięzca nagrody główniej nie ponosi kosztów związanych z kaucją za wypożyczenie, o
której mowa w SWN (punkt 4.2 ppkt b SWN). Ponadto w przypadku kiedy Zwycięzca jest
poniżej 23 roku życia, nie zostanie mu doliczona dodatkowa opłata „Młody kierowca”, o
której mowa w SWN (punkt 3.3. ppkt e SWN). Dodatkowo nie obowiązują również inne
ograniczenia opisane w punkcie 3.3 SWN z zastrzeżeniem punktu 3.3. pkt d SWN, który
obowiązuje. W innych przypadkach Zwycięzca zobligowany jest do przestrzegania SWN,
co uprawnia SIXT do naliczenia opłat dodatkowych na Zwycięzcę w przypadkach
wskazanych w SWN.
10. Organizator zastrzega, iż weryfikacja warunku, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. a może
potrwać do 5 dni roboczych. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wyniku weryfikacji
mailowo lub telefonicznie. Do momentu weryfikacji warunku, nagroda główna nie może
zostać odebrana przez Zwycięzcę.
11. Zwycięzcy nagród głównych, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie, zobligowani są do
przesłania w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji, na
adres mailowy konkurs.bp@gpd.com.pl skanu prawa jazdy w celu weryfikacji warunku, o
którym mowa w § 2 ust. 1 oraz wskazania stacji BP, spośród wskazanych w ustępie 12
poniżej, na której ma się odbyć przekazanie samochodu i podpisanie Umowy najmu oraz
dogodnego terminu wydania nagrody zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 13 poniżej.
1.

Nie ma możliwości odbioru samochodu w innym miejscu aniżeli na jednej ze stacji BP
wskazanych w punkcie 12 poniżej.
12. Organizator zastrzega, iż odbiór nagrody głównej, może się odbyć wyłącznie na jednej z
stacji BP, które zostały wymienione w Załączniku 4 Regulaminu.
13. Organizator zastrzega iż, wydanie nagrody może się odbyć wyłącznie w dni robocze od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu 24 - 31 grudnia 2018 roku oraz 1 i 6
stycznia 2019 roku. Ponadto w jednym dniu może się odbyć wyłącznie jedno wydanie
nagrody, a minimalny okres między kolejnymi terminami wydania nagród to 3 dni robocze.
Ostateczny termin wydania nagród głównych to 28 lutego 2019 roku.
14. Umowa najmu zostanie podpisana w dniu wręczenia samochodu, na wybranej przez
Zwycięzcę stacji BP między Zwycięzcą a przedstawicielem firmy SIXT. Zwycięzca
zobligowany jest do posiadania ze sobą dowodu osobistego oraz prawa jazdy. W
przypadku braku ww. dokumentów nagroda główna nie zostanie wydana i przechodzi do
dyspozycji Organizatora.
15. Organizator zastrzega, iż samochody o których mowa w § 4 ust 1 są w dwóch kolorach:
białym i czarnym. O otrzymanym kolorze decyduje następująca kolejność:
− Zwycięzca Etapu I otrzyma samochód o białym kolorze
− Zwycięzca Etapu II otrzyma samochód o czarnym kolorze
− Zwycięzca Etapu III otrzyma samochód o białym kolorze
− Zwycięzca Etapu IV otrzyma samochód o czarnym kolorze
− Zwycięzca Etapu V otrzyma samochód o białym kolorze
− Zwycięzca Etapu IV otrzyma samochód o czarnym kolorze
Organizator zastrzega, iż zmiana koloru samochodów nie jest możliwa.
16. Zwycięzca nagrody głównej zobligowany jest do oddania samochodu po upływie 6
miesięcy od podpisania Umowy najmu. Warunki zwrotu zostaną określone przez obie
strony w Umowie najmu.
17. Nagrody I i II rzędu będą wysłane do Zwycięzców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację
warunku, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. a, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty
Polskiej najpóźniej do 28 lutego 2019 roku. Karty BP SuperCard zostaną doładowane
kwotą w wysokości 200 zł najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania kart
do Zwycięzców. Ostateczny termin odebrania nagrody I i II rzędu to 28.02.2019 r.
18. Organizator zastrzega, iż nagrody będą wysyłane wyłącznie na adresy, podane przez
Zwycięzcę, pozostające w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
19. Jeżeli Zwycięzca nie prześle skanu/zdjęcia oraz danych o których mowa w § 3 ust. 4
Regulaminu we wskazanym tam terminie, nie przejdzie weryfikacji warunku o którym
mowa w § 2 ust. 3 lit. a , podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Zwycięzca
traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu
wadliwie wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu) lub za
odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została
zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia i nazwiska)
wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki
z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji
Organizatora.
20. Zasady skorzystania z Nagrody głównej określają Standardowe Warunki Najmu (SWN)
oraz Umowa Najmu znajdujące się na Stronie Konkursowej w części dotyczącej nagród
głównych oraz jako kolejno Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu.
21. Zasady skorzystania z Karty BP SuperCard określa regulamin znajdujący się na Stronie
Konkursowej w części dotyczącej Kart BP SuperCard.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1.

2.
3.

4.

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej listem
poleconym na adres: Roosevelta 18, 60-829 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs
Zimoodporni”.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź
nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – odpowiedź na reklamację uznaje się za
dostarczoną.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
§ 6 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych
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Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego – w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994
Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą
zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa
majątkowe do Zadania konkursowego.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest BP Europa SE z siedzibą w
Hamburgu, Niemcy, prowadzącą na terenie Polski działalność poprzez zarejestrowany
oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, wpisany
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym Uczestnik może skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: dane@bp.com każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Uczestnika.
Administrator powierzył GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-829)
przy ulicy Roosevelta 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON
302860051 przetwarzanie danych Uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu, w
szczególności wydania Nagród, udzielenia odpowiedzi na pytania Uczestników i
rozpatrywania reklamacji.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako „RODO”) tj. na podstawie zgody Uczestnika Konkursu na
przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem oraz rozliczeniem Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców,
poinformowania o liście zwycięzców, wysłania nagród do zwycięzców, rozpatrzenia
reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jeżeli przetwarzanie będzie
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.
przepisy podatkowe).
Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni
pracownicy oraz podwykonawcy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną
Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz
Organizator, jego pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz
Organizatora w związku z organizacją i realizacją Konkursu oraz wydaniem nagród.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania
danych przez Uczestników do Administratora (co najmniej przez czas niezbędny do
przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu), nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia
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przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych,, z zastrzeżeniem
przechowywania dalszego jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do
treści swoich danych, , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych;
kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl.
Wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie
przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z Konkursu oraz brak możliwości wydania
nagrody jeżeli zostanie przyznana.
Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym
momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę należy
skontaktować się z Administratorem poprzez wysyłkę wiadomości email na adres:
dane@bp.com
Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania
(zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw
trzecich.
§ 7 Postanowienia końcowe
Regulamin dostępny jest w okresie od 7 listopada 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r na
Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora gdzie można się z nim zapoznać w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.
W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem
Konkursu, w tym kwestii związanych z wysyłką nagród, interpretacji zapisów Regulaminu
itp. uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie
wiadomości na adres mailowy konkurs.bp@gpd.com.pl.
W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po
dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 5
dni roboczych od otrzymania zapytania.
W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał
udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym
Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak
również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.
Organizator nie odpowiada za indywidulane lub systemowe ustawienia poczty
elektronicznej, uniemożliwiające odebranie potwierdzenia rejestracji Zgłoszenia do
konkursu lub informacji o wygranej lub wyniku pozytywnej weryfikacji w przypadkach
wskazanych w Regulaminie.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Zimoodporni”
STANDARDOWE WARUNKI NAJMU obowiązujące od dnia 01.09.2018 V.14
Wynajmujący (”Sixt”) wynajmuje Najemcy samochód ("Samochód"), szczegółowo opisany w Umowie Najmu ( "Umowa") na warunkach opisanych poniżej
("Warunki"), a Najemca akceptuje Warunki stanowiące podstawę łączącego strony stosunku najmu. Warunki zaakceptowane przez Najemcę będą miały
zastosowanie również w przypadku zmiany Samochodu w trakcie obowiązywania Umowy, jak również w przypadku późniejszej zmiany Standardowych
Warunków Najmu, pod warunkiem doręczenia Najemcy treści zmienionych Warunków.
1.
Wynajem Samochodu.
1.1.
Wynajęty Najemcy Samochód jest czysty, w dobrym stanie, posiada kompletne wyposażenie, dokumenty i jeden komplet kluczy, jest sprawny
technicznie, bez wad fizycznych i prawnych, z pełnym zbiornikiem paliwa, posiada ubezpieczenie OC.
1.2.
Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem wynajmowanego Samochodu i potwierdzenia stanu podpisem na Umowie.
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Samochodu, możliwe do stwierdzenia przez Najemcę, powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu przed
wyjazdem z miejsca postojowego.
2.
Zwrot Samochodu.
2.1.
Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić Samochód z pełnym zbiornikiem paliwa (nie dotyczy osób, które wykupiły usługę Prepaid Fuel,
o której mowa w pkt.5.3), w miejscu i w dniu określonym w Umowie, a także czysty na tyle, by możliwa była niezwłoczna weryfikacja jego stanu
faktycznego. W przeciwnym razie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do uprzedniego umycia Samochodu, przed jego sprawdzeniem.
2.2.
W przypadku zwrotu Samochodu w innym punkcie wynajmu Sixt w Polsce niż był wynajmowany Najemca zapłaci opłatę One Way zgodnie z Tabelą opłat
dodatkowych. Zwrot Samochodu w innych punktach Sixt w Europie każdorazowo wyceniany na etapie oferty/rezerwacji.
2.3.
Najemca zobowiązany jest do wcześniejszego pisemnego zgłoszenia Wynajmującemu zmiany wskazanego w Umowie miejsca lub daty zwrotu
Samochodu w celu uzyskania akceptacji. Wynajmujący w odpowiedzi na powyższe:
- potwierdzi wysokość opłaty dodatkowej One Way z tego tytułu,
- z uwagi na fakt, iż wysokość stawki dziennej czynszu najmu uzależniona jest od czasu trwania Umowy, Wynajmujący zaktualizuje zastosowaną stawkę
dzienną czynszu najmu.
2.4.
Najemca zobowiązany jest do zweryfikowania, z zachowaniem staranności wymaganej od przeciętnego konsumenta, wspólnie z pracownikiem Sixt,
stanu Samochodu w momencie jego zwrotu oraz do podpisania protokołu na aplikacji mobilnej.
2.5.
Zwrot Samochodu nastąpi wyłącznie do rąk pracownika po podpisaniu protokołu na aplikacji mobilnej.
2.6.
W przypadku porzucenia Samochodu przez Najemcę, tj. jego zwrotu z naruszeniem postanowień punktów 2.1-2.5., Najemca ponosi odpowiedzialność za
szkody w Samochodzie do chwili, gdy Wynajmujący poweźmie wiadomość o porzuceniu Samochodu, miejscu jego położenia i możliwy będzie jego
odbiór z uwzględnieniem godzin pracy obowiązujących pracowników najbliższego oddziału Sixt (godziny pracy oddziałów zamieszczone są na stronie
www.Sixt.pl). Umowa najmu ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy możliwy będzie odbiór Samochodu w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym.
2.7.
Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić Samochód, wydane wraz z nim kluczyki, dokumenty i inne wyposażenie w stanie
niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Samochodu będące następstwem prawidłowego używania. Za każdy
dzień unieruchomienia Samochodu na skutek niezwrócenia dokumentów lub kluczyków, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą umowną w
wysokości dziennej stawki najmu tego Samochodu.
3.
Warunki używania Samochodu.
3.1.
Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o Samochód, w tym do:
a) parkowania Samochodu, jeżeli jest to możliwe, na parkingach strzeżonych;
b) nie pozostawiania w Samochodzie jego dokumentów po opuszczeniu pojazdu;
c) zamykania Samochodu ilekroć kierowca go opuszcza;
d) korzystania ze wszystkich urządzeń zabezpieczających w jakie wyposażony jest Samochód;
e) bezwzględnego powstrzymania się od palenia w Samochodzie wyrobów tytoniowych oraz innych substancji wydzielających jakikolwiek zapach.
3.2.
Samochód nie może być używany:
a) do przewozu większej liczby osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym Samochodu;
b) do dalszego podnajmu;
c) do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;
d) w sposób nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Samochodu, w tym w szczególności w wyścigach, rajdach lub zawodach;
e) z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, np. celnych, drogowych lub innych, jeżeli naruszenie nastąpiło z winy Najemcy;
f) gdy kierowca Samochodu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających
jego świadomość i zdolność reakcji;
g) bez zgody Wynajmującego potwierdzonej pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail , w krajach, do których stosuje się Ograniczenie Wjazdu, czyli
w Rumunii, Bułgarii i krajach nienależących do UE- za wyjątkiem strefy Schengen;
h) na obszarach geograficznych, na których Wynajmujący w chwili wynajmu zabronił korzystania z Samochodu;
i) na obszarach geograficznych objętych klęską żywiołową, stanem wojennym, stanem wyjątkowym;
j) do przewozu zwierząt (dopuszcza się przewożenie zwierząt, pod warunkiem zabezpieczenia Samochodu przed zabrudzeniami i zniszczeniami),
przewozu przedmiotów, materiałów, które mogą spowodować zabrudzenia wnętrza Samochodu.
3.3.
Kierowca wynajętego Samochodu musi spełniać następujące wymogi:
a) minimalny wiek 19 lat i prawo jazdy ważne przynajmniej 1 rok dla pojazdów z grup M i E;
b) minimalny wiek 21 lat i prawo jazdy ważne przynajmniej 2 lata dla pojazdów z grup C i I;
c) minimalny wiek 25 lat i prawo jazdy ważne przynajmniej 3 lata dla pojazdów z pozostałych grup;
d) kierowcą może być osoba inna niż Najemca wyłącznie wtedy, gdy jej dane osobowe zostały uwzględnione
w Umowie i została wniesiona z tego tytułu opłata w wg. Tabeli opłat dodatkowych.
e) każdemu kierowcy poniżej 23 roku życia zostanie doliczona opłata Młodego Kierowcy wg. Tabeli opłat dodatkowych.
f) kierowcą może być osoba posiadająca prawo jazdy wydane w krajach niewymienionych w Konwencji o ruchu drogowym
(Dz. U. z dnia 24 lutego 1988 r. Nr 5 poz. 40, zm. poz.44 ) wyłącznie wtedy, gdy posiada ona międzynarodowe prawo jazdy. Weryfikację warunku
przewidzianego w zdaniu poprzedzającym przeprowadza Wynajmujący przed zawarciem Umowy;
3.4.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i odebrania Samochodu w przypadku stwierdzenia jego użytkowania
z naruszeniem Warunków, a także w przypadku, gdy stwierdzone okoliczności uzasadniają podejrzenie dokonania kradzieży Samochodu albo podjęcia
próby jego przywłaszczenia przez Najemcę. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Najemca wyraża zgodę na przekazanie oświadczenia Sixt
o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie „sms-a” wysłanych na adres lub numer wskazany przez Najemcę. Koszt
odbioru Samochodu, niezbędny do jego przeprowadzenia do miejsca zwrotu określonego w Umowie, obciążał będzie Najemcę zgodnie z Tabelą opłat
dodatkowych.
4.
Płatność.
4.1.
Płatność za najem dokonywana jest po sprawdzeniu Samochodu oraz rozliczeniu Umowy przez Sixt. Należność stanowi sumę czynszu najmu, zgodnie z
Umową, opłat dodatkowych określonych w Warunkach oraz opłat niezależnych od Sixt, powstałych w trakcie najmu z winy Najemcy i przez niego
nieuiszczonych np. zgubiony bilet parkingowy itp., które Sixt ureguluje w zastępstwie Najemcy (z wyłączeniem mandatów). Płatność za najem
Samochodu odbywa się po zakończeniu najmu poprzez: pobranie sumy z rachunku karty kredytowej (dopuszczalna wypukła karta debetowa w
przypadku wynajmu aut klasy Mini, Economy, Compact, Intermediate). Najemcy, po uprzednim zablokowaniu przez Sixt kwoty brutto zabezpieczenia,
przelewem lub z wykorzystaniem płatności elektronicznej (np. PayU) –formę płatności określa Umowa.
4.2.
Zabezpieczenie następuje w dniu rozpoczęcia najmu i obejmuje blokadę kwoty, na którą składają się:
a) określony Umową czynsz za cały okres trwania najmu zadeklarowany przez Najemcę;
b) nieoprocentowaną kaucję w wysokości 150 EUR netto (184,50 EUR brutto).
4.3.
Przy wynajmie pojazdów z klas: F, P, L, X, SSAR konieczne jest posiadanie i udostępnienie dwóch aktywnych kart kredytowych wystawionych na
Najemcę. Na każdej z kart będzie dokonane zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.
4.4.
Faktury i inne dokumenty księgowe mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Najemcę.
5.
Opłaty i Usługi dodatkowe
5.1.
Wszelkie opłaty podane są w PLN lub EUR, przy czym jeśli opłaty podane są w EUR, to przeliczane są one na PLN wg średniego kursu NBP z dnia
poprzedzającego ostatni dzień trwania Umowy.
5.2.
W okresie od 1.11 do 31.03 Wynajmujący wyposaża Samochód w opony zimowe w związku z czym do kwoty czynszu doliczana jest opłata za
użytkowanie opon zimowych w wysokości wskazanej w Umowie.
5.3.
W przypadku zwrotu Samochodu z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem usługi uzupełnienia brakującej ilości
paliwa wg. Tabeli opłat dodatkowych. Najemca w momencie zawarcia Umowy ma możliwość wykupienia usługi Prepaid Fuel (Przedpłacony bak paliwa)
wg. Tabeli opłat dodatkowych, co wyłącza konieczność zwrotu Samochodu z pełnym zbiornikiem paliwa.
5.4.
Najemca może zarezerwować usługę podstawienia lub odbioru Samochodu do i od Najemcy za dodatkową opłatą wg. Tabeli opłat dodatkowych, pod
warunkiem uprzedniego podania numeru karty kredytowej oraz pełnych danych osobowych i kontaktowych osoby podanej jako płatnika.
5.5.
W przypadku decyzji o odwołaniu zarezerwowanego najmu, Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym Sixt
w godzinach pracy Sixt, nie później jednak niż na 24h przed planowaną godziną odbioru Samochodu. W przeciwnym razie Sixt ma prawo obciążyć
Najemcę karą umowną w wysokości odpowiadającej kaucji (pkt 4.2 b).
5.6.
Najemca może zarezerwować usługę wynajmu Samochodu poza godzinami otwarcia oddziału Sixt wg. Tabeli opłat dodatkowych, pod warunkiem
uprzedniego podania numeru karty kredytowej oraz pełnych danych osobowych i kontaktowych osoby podanej jako płatnik. W przypadku decyzji o
odwołaniu usługi, Najemca zobowiązany jest do poinformowania Sixt nie później jednak niż do chwili zamknięcia oddziału Sixt. W przeciwnym razie
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia płatnika opłatą za tę usługę.
5.7.
Wyjazd do krajów, do których stosuje się Ograniczenie Wjazdu, jest możliwy wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego (oraz po wykupieniu przez
Najemcę ubezpieczenia wymaganego przepisami danego kraju). W przypadku wyjazdu do krajów, do których stosuje się Ograniczenie Wjazdu bez
zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotności stawki dziennej czynszu najmu, za każdy dzień
pozostawania Samochodu za granicą. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnień Wynajmującego wynikających z pkt 3.4., ani nie ogranicza roszczeń
Wynajmującego wynikających z ewentualnego uszkodzenia lub utraty Samochodu.
5.8.
Wraz z zawarciem Umowy najmu Samochodu Strony zawierają umowę najmu radioodbiornika zainstalowanego w Samochodzie. Czynsz najmu
radioodbiornika został uwzględniony w czynszu najmu Samochodu.
5.9.
Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 500 EUR netto (615 EUR brutto) w każdym przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego
naruszenia postanowienia pkt. 3.1 lit. e lub pkt. 3.2 lit. j. Warunków.
5.10. Najemca zobowiązany jest do samodzielnej kontroli przebiegu Samochodu. W każdym przypadku pojawienia się na wyświetlaczu Samochodu
komunikatu o zbliżającym się przeglądzie okresowym lub gdy przebieg Samochodu zbliża się do poziomu wskazanego na breloku kluczyków należy
skontaktować się z Sixt w celu wykonania przeglądu. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wynajmujący ma
prawo obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 10% wartości Samochodu.
5.11. W każdym przypadku niewykonania zobowiązania opisanego w Warunkach lub w Umowie, Wynajmujący ma prawo dochodzenia od Najemcy kary
umownej w określonej wysokości, Wynajmujący może dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6.
Odpowiedzialność Wynajmującego.
6.1.
Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej
przez Najemcę lub osobę kierującą Samochodem w okresie najmu.
6.2.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w Samochodzie. W szczególności Najemca przyjmuje
do wiadomości, iż rzeczy pozostawione w Samochodzie nie zostaną objęte umową przechowania, w której przechowawcą byłby Wynajmujący.
7.
Uszkodzenia, awaria techniczna, kradzież.
7.1.
W przypadku uszkodzenia lub awarii technicznej Samochodu Najemca ma obowiązek zabezpieczenia Samochodu lub jego pozostałości oraz
niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących jego stanu oraz miejsca postoju.
7.2.
Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw Samochodu bez uprzedniego powiadomienia i zgody Wynajmującego.
7.3.
W przypadku uszkodzenia Samochodu z przyczyn leżących po stronie nieznanej osoby trzeciej, Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich
niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy i zabezpieczenia dowodów mogących przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
7.4.
W przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu z przyczyn leżących po stronie znanej osoby trzeciej, Najemca zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego zgłoszenia Wynajmującemu każdego wypadku lub uszkodzenia Samochodu;
b) nieakceptowania roszczeń osób trzecich;
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c) wezwania na miejsce zdarzenia Policji i przekazania protokołu policyjnego Wynajmującemu;
d) dostarczenia Wynajmującemu wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia kradzieży/ wypadku lub kompletnego i podpisanego oświadczenia
sprawcy, oraz w miarę możliwości, pełnych danych znanej osoby trzeciej i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia;
e) udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy Wynajmującemu oraz jego towarzystwom ubezpieczeniowym w dochodzeniu wszelkich roszczeń lub w
sprawach sądowych w związku z kradzieżą/wypadkiem lub szkodą.
W przypadku nie dostarczenia przez Najemcę dokumentów, o których mowa w pnk. 7.4.d), Najemca zapłaci na rzecz Sixt karę umowną w wysokości
ceny netto wynajętego Samochodu zapłaconej przez Sixt.
Warunki ograniczające odpowiedzialności Najemcy.
Dostępne produkty ograniczające odpowiedzialność Najemcy:
a) Collision Damage Waiver (zwane dalej "CDW") alternatywnie uzupełnione o Top Cover lub Super Top Cover ogranicza odpowiedzialność finansową
Najemcy w wyniku uszkodzeń, do wartości udziału własnego odpowiedniego dla CDW, Top Cover lub Super Top Cover podanego w Umowie.
Ograniczeniu odpowiedzialności w tym przypadku nie podlegają uszkodzenia kół, szyb, lusterek bocznych, wycieraczek, wnętrza oraz podwozia
Samochodu, a także zabrudzenia Samochodu powodujące trwałe uszkodzenia powierzchni lakierniczej lub jego wnętrza jak i uszkodzenie kluczyka;
b) Glass and Tire Coverage (zwane dalej "GT") ogranicza odpowiedzialność finansową Najemcy w wyniku uszkodzeń koła lub szyby czołowej, szyb
bocznych i lusterek Samochodu do wartości udziału własnego odpowiedniego dla GT podanego w Umowie;
c) Theft Protection (zwane dalej "TP") alternatywnie uzupełnione o Top Cover Theft Protection (zwane dalej „TCTP”) ogranicza odpowiedzialność
finansową Najemcy z tytułu kradzieży Samochodu do wartości udziału własnego odpowiedniego dla TP oraz TCTP podanego w Umowie;
d) Personal Accident Insurance (zwane dalej "PAI") zapewnia dodatkową ochronę finansową osób podróżujących Samochodem od następstw
nieszczęśliwych wypadków do wysokości sumy ubezpieczenia podanej w Umowie:
e) Roadside Protection (zwane dalej „RP”) ochrona Assistance z gwarantowaną pomocą dla Najemcy w ciągu maksymalnie 8 godzin od momentu
zgłoszenia awarii Samochodu.
W przypadku umyślnego zniszczenia Samochodu przez Najemcę (albo osobę, o której mowa w pkt 3.3.d) lub naruszenia warunków ograniczenia
odpowiedzialności Najemcy, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłą z tego powodu szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej,
także w przypadku wykupienia przez Najemcę produktu ograniczającego odpowiedzialność.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Wynajmujący oświadcza, że Samochód posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne m.in. na terytorium RP oraz krajów, do których nie
stosuje się Ograniczenia Wjazdu. Potwierdzenie zawarcia Umowy ubezpieczenia dołączone jest do dokumentów Samochodu.
Warunki specjalne dla najmu w ramach OC sprawcy lub assistance realizowanych na zlecenie TU
Samochód (auto zastępcze z OC sprawcy, assistance) jest wynajmowany Najemcy na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) w związku z
realizacją obowiązków TU wynikających z umowy ubezpieczenia.
Najemca oświadcza że zgłosił powstałą szkodę właściwemu TU i jest świadomy oraz akceptuje własnym podpisem, że w przypadku nie przyjęcia
odpowiedzialności przez TU (w całości lub w części) zostanie obciążony kosztami najmu wskazanymi w Umowie lub Umowie Cesji jako koszty TU.
Podstawowy okres najmu wynika z autoryzacji dokonanej przez TU. Najem może być skrócony przez Strony w przypadku zakończenia naprawy
uszkodzonego pojazdu Najemcy przed upływem okresu autoryzacji. O zmianie okresu autoryzacji przez TU, Sixt poinformuje Najemcę najpóźniej
ostatniego dnia najmu drogą mailową/SMS/telefoniczną. Najem może być także wydłużony za zgodą Wynajmującego na wniosek Najemcy, przy czym
opłaty za tak wydłużony okres najmu ponosi Najemca. W przypadku przedłużenia najmu przez Najemcę, bez zgody Wynajmującego, Najemca zapłaci za
każdy taki dzień opłatę za bezumowne korzystanie w wysokości dwukrotności stawki czynszu najmu wskazanej w Umowie.
TU ponosi koszty najmu Samochodu za okres autoryzacji, zgodnie ze stawką bazową wskazaną w Umowie. Pozostałe koszty najmu ponosi Najemca.
Limit kilometrów: 200 km/dziennie. Za każdy km powyżej limitu opłata dodatkowa Najemcy wynosi 1 PLN netto (1,23 PLN brutto).
Wraz z Umową zostanie podpisana umowa cesji (dla aut zastępczych) określająca warunki płatności przez TU na rzecz Sixt.
W przypadku wynajmu pojazdów z klas: F, P, L, X, SSAR, a także w szczególności w przypadku skorzystania przez Najemcę z usług dodatkowych,
przedłużenia najmu na wniosek Najemcy lub wyboru auta wyższej klasy za dodatkową opłatą Najemca ustanowi dodatkowe zabezpieczenie, obejmujące
sumę opłat za usługi dodatkowe obciążające Najemcę zgodnie z Umową, oraz kaucję na poczet opłat/czynszu przewidzianych Umową lub Warunkami.
Dane osobowe.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wynajmujący, tj. Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-977) przy ul.
Arabskiej 9. W Sixt został powołany Inspektor Ochrony Danych e-mail: IOD@sixt.pl; adres do korespondencji: j.w.. Podane przez Pana/Panią dane
osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Eurorent dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym zabezpieczenia finansowego związanego
z jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej RODO, w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, w celu windykacji i zabezpieczenia ew. roszczeń na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO, a także marketingu bezpośredniego własnych
produktów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od Wynajmującego i jego
partnerów biznesowych w przypadku odrębnie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informujemy, że na podstawie odrębnie wyrażonej
zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą także Pana/Pani dane dotyczące lokalizacji, poprzez wbudowany w pojazd monitoring położenia w
celu ich wykorzystania na wypadek kradzieży lub wykorzystania pojazdu niezgodnie z warunkami Umowy. Prawnie usprawiedliwionym interesem, na
który powołuje się administrator danych jest bezpośredni marketing jego produktów lub usług. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas
trwania umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji możliwych roszczeń. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani
osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy
RODO. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej
zawarcia. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym
mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dodatkowo odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą
podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Sixt mające swoją siedzibę główną na terytorium państw UE (krajów EOG). Pana/Pani dane osobowe
będą przekazywane do państw trzecich, w których swoje siedziby posiadają inne podmioty z grupy Sixt - z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony - administrator będzie stosował środki rekompensujące brak ochrony danych osobowych poprzez
odpowiednie zabezpieczenie Pana/Pani danych osobowych za pomocą wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Kopie danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego może Pan/Pani uzyskać poprzez wystosowanie wiadomości do
Sixt. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.
Dane osobowe Najemcy bądź osoby, która będzie kierowała Samochodem, będą przekazywane przez Wynajmującego na wszelkie żądania organów
administracji publicznej (w tym organów ścigania), a także leasingodawcy/banku (właścicielowi/współwłaścicielowi auta) w związku z zapytaniem organu
wystosowanym na skutek podejrzenia popełnienia/ popełnienia wykroczenia/ przestępstwa lub deliktu administracyjnego w okresie najmu Samochodu. Za każdy
przypadek przekazania danych osobowych zgodnie ze zdaniem poprzednim/zapłatę mandatu w imieniu Najemcy, Najemca zapłaci kwotę 50 EUR netto (61,5
EUR brutto) tytułem wynagrodzenia dla Wynajmującego za udzielenie informacji lub obsługa mandatu.
Siedziba i właściwość sądu, postanowienia końcowe.
Prawem Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.
Wszelkie zmiany Warunków mogą być dokonywane w formie pisemnej, sms, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail
(w tym bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Dla skuteczności zmian dokonywanych drogą wiadomości e-mail, niezbędna jest ich akceptacja
przez drugą stronę, wyrażona w dowolnej formie. W razie rozbieżności językowych tłumaczeń Warunków decydująca jest wersja polska.
Oświadczenia Najemcy:

13.1. Najemca potwierdza, że otrzymał Warunki przed zawarciem umowy najmu, zapoznał się z nimi
i znany mu jest zakres jego odpowiedzialności za Samochód .
□ TAK □ NIE
13.2. Najemca
niniejszym
oświadcza,
że
wyraża
zgodę
na
wynajęcie
Samochodu
z zainstalowanym monitoringiem położenia oraz jest świadomy możliwości wykorzystania przez Sixt informacji
ustalonych na podstawie monitoringu oraz danych z tego monitoringu w przypadku kradzieży lub
wykorzystywania Samochodu niezgodnie z warunkami Umowy.
□ TAK □ NIE
13.3. Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera
na podany na Umowie adres e-mail.
□ TAK □ NIE
13.4. Najemca wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych, w tym adresu e-mail, dla celów przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną do podmiotów trzecich, będących partnerem biznesowym
Wynajmującego.
□ TAK □ NIE
14.
14.1.

14.2.
14.3.

Reklamacje
Reklamacja można złożyć listownie na adres: Eurorent sp. z o.o., ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, bądź drogą mailową na adres e-mail:
customerservice@sixt.pl Najemca powinien wskazać w reklamacji numer umowy, datę jej zawarcia, dane samochodu (marka oraz numer rejestracyjny),
a także zwięźle opisać problem. Sixt odpowie na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jednakże w przypadku, gdy reklamacja zawiera braki,
Sixt - w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji - wezwie Najemcę do uzupełnienia braków reklamacji. Po uzupełnieniu przez Najemcę braków
reklamacji, Sixt odpowie na nią w terminie 30 dni od otrzymania kompletnej reklamacji.
Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń powstałych na gruncie umowy najmu. W
tym celu może zwrócić się przede wszystkim, ale nie wyłącznie do rozjemcy w postępowaniu pojednawczym, mediatora, właściwego miejscowo
rzecznika praw konsumenta, właściwego miejscowo inspektoratu inspekcji handlowej etc.
Porozumiewanie z Eurorent może następować:
- w drodze listownej na adres: ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa; - telefonicznie pod numerem +48 225 111 555; - mailowo na adres
customerservice@sixt.pl; - przez formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej www.sixt.pl
Tabela opłat dodatkowych
netto
brutto
Opłata za dzień prowadzenia pojazdu przez dodatkowego kierowcę (max za 10 dni)
6,00 EUR
7,38 EUR
Opłata Młody Kierowca
9,00 EUR
11,07 EUR
Opłata za dzień wynajmu systemu nawigacji satelitarnej (max za 14 dni)
10,00 EUR
12,30 EUR
Opłata jednorazowa za wynajem fotelika/ podkładki
25,00 EUR
30,75 EUR
Opłata One Way
30,00 EUR
36,90 EUR
Opłata za podstawienie/ odbiór samochodu w granicach miasta
15,00 EUR
18,45 EUR
Opłata za każdy dodatkowy km przy podstawieniu/ odbiorze samochodu poza
1,50 EUR
1,85 EUR
granicami miasta
Opłata za wynajem poza godzinami otwarcia punktu wynajmu
30,00 EUR
36,90 EUR
Opłata za litr paliwa po zwrocie samochodu z niepełnym bakiem
2,50 EUR
3,08 EUR
Opłata za przedpłacony pełen bak paliwa płatna z góry (cena za litr)
0,99 EUR
1,22 EUR
Opłata za dzień użytkowania usługi internet to go (max 14 dni)
9,00 EUR
11,07 EUR
Opłata za zgubienie biletu parkingowego
25,00 EUR
30,75 EUR
Opłata od bazowej kwoty wynajmu dla wynajmów na lotniskach
12%
12% + VAT

…………………………. (PODPIS)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Zimoodporni

Umowa Najmu – WZÓR
Umowa Najmu Nr.
Wynajem:
Zwrot:
Przebieg:
Samochod:

Nr. Klienta:
Nr. Rejestracyjny
Nr. Wewnetrzny
Miejsce Postoju:
Nr. Zamowienia
Nr. Voucheru:
Nr. Rezerwacji
Agent:

Wynajmujacy 1: Kierowca
NAZWISKO KIEROWCY
IMIE KIEROWCY
ADRES ZAMELDOWANIA

Wynajmujacy 1: Firma
NAZWA FIRMY
NIP
ADRES FIRMY

01000 MIASTO

01200 MIASTO

2. Kierowca:

Prawo Jazdy: NR PRAWO JAZDY, 02.02.2015, KRAJ WYDANIA DOK.,
Metoda Platnosci: OB,
, 99/12
Program Lojalnosciowy:
Stawka: PLCCF000
Grupa: IFMR
Ilosc
T

Liczba dni najmu

1

Cena Jedn.
x

Stawka bez limitu km
Dodatkowy kierowca
Age excess waiver
Inne
Winterpackage
Usluga poza godzinami otwarcia
23,00%

Wartosc Calk.

0,00

0,00 EUR

Netto:

0,00 EUR

VAT:

0,00 EUR

Brutto:

0,00 EUR

Najemca nie przyjal CDW mimo poinformowania go o swej odpowiedzialnosci.
Najemca nie przyjal TP mimo poinformowania go o swej odpowiedzialnosci.

WZOR UMOWY WYNAJMU !!!!

Przed wydaniem auto nie ma uszkodzen oprócz uszkodzen zaznaczonych gwiazdka (*).
Najemca zobowiazuje sie do sprawdzenia auta pod katem uszkodzen przed rozpoczeciem najmu i zgloszenia w punkcie wynajmu przed
opuszczeniem parkingu kazda szkode nie umieszczona na umowie.
*grill
srodkowy
*Tylne drzwi
Strona kierowcy
*Przednie drzwi
Strona kierowcy
*Tylny zderzak
Strona kierowcy
*Tylny zderzak
srodkowy
*Obudowa kola, tyl
Strona pasazera
*Przednie drzwi
Strona pasazera
*Maska
srodkowy
*Tylne drzwi
Strona pasazera
*Tapicerka drzwi z tylu, w srodkuStrona kierowcy
*Tylny zderzak
Strona pasazera

zarysowanie
zarysowanie
zarysowanie
zarysowanie
zarysowanie
Wgniecenie
zarysowanie
odpryski od uderzenia kamieniem
zarysowanie
zarysowanie
zarysowanie

5 - 10 cm powierzchowne
5 - 10 cm powierzchowne
5 - 10 cm powierzchowne
5 - 10 cm powierzchowne
5 - 10 cm powierzchowne
> 3 cm (z uszkodzeniem lakieru)
< 5 cm powierzchowne
poza polem widzenia kierowcy
5 - 10 cm glebokosci (do podkladu)
> 10 cm glebokosci (do podkladu)
< 5 cm powierzchowne

Podpis:
___________________________________________________
Byl Pan/Pani obslugiwany przez
Informacja i Rezerwacja:
Tel.: +48 22 5 111 555
E-Mail: rezerwacje@sixt.pl
www.sixt.pl

Sprzedawca::
Eurorent Sp. z o.o.
ul. Arabska 9
03-977 Warsawa
Poland

NIP 534-21-58-824
KRS 0000027410
Regon 017280495
Kapital Zakladowy 34 880 000,00 PLN

Tel.: + 48 22 51 11 55 5
E-Mail: sixt@sixt.pl
www.sixt.pl

Przekraczanie granicy jest dozwolone w nastepujacych krajach: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy,
Wielka Brytania, Wegry, Wlochy, Lotwa, Litwa, Holandia, Hiszpania, Norwegia, Portugalia,Slowacja, Slowenia, Szwecja, Szwajcaria.
Przekraczanie granicy z innymi krajami dozwolone wylacznie za pisemna zgoda Sixt Polska.

Informacja i Rezerwacja:
Tel.: +48 22 5 111 555
E-Mail: rezerwacje@sixt.pl
www.sixt.pl

Sprzedawca::
Eurorent Sp. z o.o.
ul. Arabska 9
03-977 Warsawa
Poland

NIP 534-21-58-824
KRS 0000027410
Regon 017280495
Kapital Zakladowy 34 880 000,00 PLN

Tel.: + 48 22 51 11 55 5
E-Mail: sixt@sixt.pl
www.sixt.pl

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Zimoodporni”

Mercedes-Benz PKW Typ GLC 220 d 4MATIC Coupé
Typ:
253.305.1
Pojazd z wyposażeniem podstawowym od zakładu producenta
Lakier:
040 Czarny
Tapicerka:
101 Tapicerka ARTICO – czarna
Zakres podstawowy
4-cyl.silnik wysokoprężny
Wyposażenie opcjonalne
11U Remote Online
15U Smartphone integration mirrorlink
218 Kamera cofania
235 Parking Pilot with PARKTRONIC
258 Aktywny asystent układu hamulcowego
270 Antena GPS
274 Antena telefoniczna
294 Poduszka powietrzna chroniąca kolana
345 Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu
351 Telefon alarmowy Mercedes-Benz
355 Garmin MAP PILOT – przygotowanie do montażu
362 Moduł LTE dla usług Mercedes me connect
367 Live Traffic Information
421 Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC
440 Tempomat
474 Filtr cząstek stałych
475 Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)
486 Zawieszenie sportowe
51U Podsufitka materiałowa - czarna
522 Audio 20 CD
551 Alarm antywłamaniowy (EDW)
580 Klimatyzacja THERMATIC
632 Reflektory LED statyczne
682 Gaśnica z montażem
723 EASY-PACK - osłona przestrzeni bagażowej
818 Odtwarzacz CD
873 Podgrzewane przednie fotele
882 Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
890 EASY-PACK - elektrycznie sterowana tylna klapa
893 KEYLESS-GO – starter
900 Pakiet Chrom
916 Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności (66l)
B03 Funkcja start/stop
B51 TIREFIT – zestaw naprawczy
B59 DYNAMIC SELECT
D0A Gaśnica

PLN
174 634,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 350,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 606,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 970,19
0,00
275,39
0,00
1 491,69
0,00
0,00
0,00
0,00
229,49
0,00
229,49
0,00
0,00

D0C
D0D
K11
P49

P54
P75
P76
R05
R96
U10
U12
U60
U77
U85

Dokumentacja Mercedes-Benz
Transport do dealera
Adaptacyjne światła stopu
Pakiet lusterek
249 Lusterka fotochromatyczne
500 Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
611 Oświetlenie powitalne w lusterkach zewnętrznych
Pakiet zabezpieczenia pojazdu
Wyposażenie standardowe – elementy wewnętrzne
309 Podwójny uchwyt na kubek
H80 Elementy wykończenia wnętrza – lakier fortepianowy
Pakiet standardowy - elementy zewnętrzne
Opony letnie
Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 18”
Fotel pasażera z rozpoznawaniem wagi
Dywaniki welurowe
Ochrona pieszych
Diesel Emission control BLUETEC (SCR)
Zbiornik AdBlue® o pojemności 25 l

0,00
0,00
0,00
2 065,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688,47
0,00
367,19
0,00
0,00
0,00

Suma łączna

188 908,49

plus Podatek VAT

43 448,95

Suma łączna (z podatkiem)

232 357,44

Dane techniczne Typ GLC 220 d 4MATIC Coupé
Typ:
253.305.1
Fuel Consumption Total (Combined)
CO2 Emission Urban (NEDC)
Consumption Total (Combined) (Gas)
Fuel Consumption Weighted, Comb.
CO2 Emission Combined (NEDC)
Fuel Consumption Weighted, Comb.
CO2 Emission Weighted, Combined
CO2 Emission Total (Combined) (Gas)
Pure Elektro Vehicle Total
CO2 Emission Total (Combined)
CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC
Fuel Consumption Total (Combined)
CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn
CO2 Emission Combined (non-PlugIn)
Pojemność skokowa (średnica x skok)
Wydajność znamionowa
Wydajność znamionowa
Prędkość obrotowa silnika

6.9
180

182
149
161
2143
125
170
3000-4200

l/100km
g/km
m3/100km
l/100km
g/km
kg/100km
g/km
g/km
km
g/km
g/km
kg/100km
g/km
g/km
cm3
kW
KM
obr./min

Prędkość maksymalna
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h
Max. prędkość silnika
Skrzynia biegów - rodzaj
Rodzaj paliwa
Średnie zużycie paliwa (min.)
Średnie zużycie paliwa (max.)
Norma emisji
Emisja CO2 (min.)
Emisja CO2 (max.)
Zamknięta przestrzeń bagażowa
Rozstaw osi
Wymiar i charakterystyka opon przednich
Wymiar i charakterystyka opon tylnych
Dopuszczalna masa całkowita
Masa własna pojazdu
Dopuszczalna liczba miejsc siedzących

210
8,3
4900
auto.
D
6,1
6,3
Euro 6 c
161
166
2873
235/60 R 18
235/60 R 18
2530
1865
5

km/h
s
1/min
l/100km
l/100km
g/km
g/km
l
mm
kg
kg

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu „Zimoodporni”

Lista stacji BP dedykowanych do odbioru nagrody głównej:

Nazwa Stacji
GRYF
MOTŁAWA
ŻUBR
TARGÓWEK
MŁYNEK
KRZYWOUSTY
IGLICA
MIROWSKA
MARKUSZÓW POŁUDNIE
DOWRZYSKO

Kod
pocztowy
70-771
80-177
15-794
03-643
92-638
61-144
54-205
30-244
24-173
35-213

Miasto
Ulica
Numer
Szczecin
Wczasów
33
Gdańsk
Lubczykowa
2
Białystok
Gajowa
101
Warszawa
Radzymińska
295
Łódź
Kątna
1
Poznań
Bolesława Krzywoustego 129
Wrocław
Legnicka
67
Kraków
Mirowska
201
Markuszów
Łany
31C
Rzeszów
Krakowska
358

