
Regulamin Promocji „Mycie za przegląd” 

§ I. Organizator Promocji 
1. Promocja „Mycie za przegląd”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez 

P.H.U.T. EURO-TACHO DARIUSZ JABŁOŃSKI ul. Traugutta 22/2, 43-502 
Czechowice-Dziedzice, NIP: 652-114-39-75, zwany dalej „Organizatorem”. 

§ II. Definicje 
1. Organizator – P.H.U.T. EURO-TACHO DARIUSZ JABŁOŃSKI ul. Traugutta 22/2, 

43-502 Czechowice-Dziedzice. 
2. Promocja – organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych 

w treści niniejszego Regulaminu.  
3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w 

Promocji, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji. 
4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Promocji. 
5. Okres Promocji – okres, podczas którego możliwy jest udział w Promocji na 

zasadach wskazanych w Regulaminie. 
6. Przegląd Promocyjny – usługa okresowego badania technicznego w Stacji Kontroli 

Pojazdów nr SCI 026 przy ulicy Górny Bór 27 w Skoczowie, objęta Promocją.  
 

§ III. Zasady udziału i czas trwania Promocji 
1. Promocją „Mycie za przegląd” objęta jest usługa okresowego badania technicznego w 

Stacji Kontroli Pojazdów nr SCI 026 przy ulicy Górny Bór 27 w Skoczowie.  
2. Promocja trwa od 10.06.2019 do 09.06.2020 włącznie.  
3. Z Promocji skorzystać może każda osoba fizyczna, która spełniła łącznie następujące 

warunki: 
a. ukończyła 18. rok życia lub ukończyła 14. rok życia i posiada zgodę opiekunów 

prawnych na udział w Promocji,  
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekunów prawnych, 
c. w okresie trwania Promocji skorzysta z usługi okresowego badania technicznego 

w Stacji Kontroli Pojazdów nr SCI 026 przy ulicy Górny Bór 27 w Skoczowie. 
4. Okresowym badaniem technicznym, o którym mowa w punkcie 3. c. § III. niniejszego 

Regulaminu objęte mogą zostać pojazdy o masie do 3,5 t,  w tym pojazdy zasilane 
LPG oraz pojazdy sprowadzone z zagranicy.  

5. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji spełni warunki opisane w punkcie 
3. § III, otrzyma żeton o wartości 5 zł do myjni samochodowej czysto.pl znajdującej 
się w Skoczowie, przy ul. Górny Bór 34b (naprzeciwko OSKP Euro-Tacho). 

6. Żeton nie może zostać wymieniony na gotówkę lub inne produkty. 
7. Ilość żetonów dostępnych w Promocji jest nieograniczona.   
8. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie (wykonując okresowy przegląd 

techniczny różnych pojazdów), pod warunkiem, że za każdym razem spełni warunki 
uczestnictwa określone w § III. Regulaminu. 

9. P.H.U.T. EURO-TACHO DARIUSZ JABŁOŃSKI  jest administratorem danych 
osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu 
przeprowadzenia niniejszej Promocji. 



10. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych 
osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych 
przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją. 

 

§ IV. Reklamacje 
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać: 
a. listem poleconym, pisemnie, na adres: P.H.U.T. EURO-TACHO DARIUSZ 

JABŁOŃSKI ,  ul. Traugutta 22/2, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem: 
„Mycie za przegląd”,  

b. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: 
biuro@eurotacho.pl, temat wiadomości: „Mycie za przegląd”. 

2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego 
zastrzeżenia Uczestnika Promocji. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji oraz nr 
rejestracyjny pojazdu, który podlegał okresowemu badaniu technicznemu objętemu 
Promocją a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

4. Wszelkie reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie 
zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją (listem poleconym lub mailowo). 

6. Rozpatrując reklamacje, Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz 
przepisach prawa polskiego.  

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie 
ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ V Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące 

przepisy kodeksu cywilnego.  
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe 

sądy powszechne. 
3. Informacje o Promocji wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej 

http://eurotacho.pl/stacja-kotroli-pojazdow  oraz na stacji kontroli pojazdów w 
Skoczowie przy ul. Górny Bór 27.  

4. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 

5. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma 
on charakter wyłącznie Informacyjny. 


