
REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ OPON BRIDGESTONE 

“KUP OPONY BRIDGESTONE I ODBIERZ NAGRODĘ GWARANTOWANĄ.”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia sprzedaży

promocyjnej  dla  Klientów  Platformy  Serwis500  pod  nazwą:  „Kup  opony
Bridgestone i odbierz Nagrodę Gwarantowaną”, zwanej jest w dalszej części
Regulaminu “Promocją”.

1.2. Organizator -  Globe System spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000466361, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego, posiadająca numer NIP 779-24-13-789 i numer REGON 302433870,
o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, zwana dalej “Organizatorem”.

1.3. Diler -  LATEX OPONY S.A.  z siedzibą w Opolu, ul. Krapkowickiej 21, 45-760
Opole,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Vlll Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000402010, NIP: 7543058869, REGON
161436072,  będąca  właścicielem  Platformy  Serwis500,  działającej  pod  adresem
internetowym www.serwis500.pl, w dalszej częsci Regulaminu zwana “Dilerem”.

1.4. Fundator -  Bridgestone Europe  NV/SA Spółka Akcyjna Oddział  w Polsce z
siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Postępu  18  B,  02-676  Warszawa,  Polska,
zarejestrowany  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000649290,  REGON:
365967759, NIP: 1080021067 zwana dalej „Fundatorem”.

1.5. Promocja jest  realizowana  we współpracy  z  serwisami  ogumienia,  będącymi
partnerami handlowymi Dilera i korzystającymi z Platformy Serwis500, zwanymi w
dalszej  części  Regulaminu  “Warsztatami  Partnerskimi” (lista  Partnerów  oraz
adresów dostepna na https://serwis500.pl/warsztaty/).

1.6. Promocja będzie  realizowana  w ramach  Platformy  Serwis500,  to  znaczy  na
stronie internetowej www.serwis500.pl (zwanej dalej  “Stroną Główną Projektu”),
na  stronach  internetowych  Warsztatów  współpracujących  z  Dilerem w  realizacji
Promocji  (zwanych  dalej  “Stronami  Partnerów”)  oraz  na  stronie
promobridgestone.serwis500.pl (zwanej dalej “Stroną Promocji”).

1.7. Promocja rozpocznie się  18 kwietnia 2021 roku i będzie trwać do 16 maja
2021 roku (Okres Promocji). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zakończenia  Promocji  ze  względu  na  wyczerpanie  puli  nagród  lub  prawo  do
przedłużenia czasu trwania promocji.  W obydwu przypadkach informacja zostanie
upubliczniona na Stronie Promocji.

1.8. Celem Promocji jest premiowanie letnich oraz całorocznych opon osobowych,
dostawczych i  4x4 marki  Bridgestone o  bieżnikach  WEATHER CONTRON A005
EVO,  TURANZA  T005,  POTENZA  SPORT  zwanych  dalej  “Oponami
Promocyjnymi”, których  dystrybutorem  jest  Diler  oraz  stron  Dilera  tj.  Strony
Głównej Projektu i Stron Partnerskich.



1.9. Organizator Promocji jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. 
1.10. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

2.1. Promocją objęte są wybrane opony letnie i całoroczne osobowe, dostawcze
i  4x4  marki  Bridgestone  o  bieżnikach  WEATHER  CONTRON  A005  EVO,
TURANZA T005, POTENZA SPORT oznaczone na Stronie Głównej Projektu oraz
na Stronach Partnerów jako biorące udział w Promocji (dalej “Opony Promocyjne).

2.2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub  prawna,  która w
Okresie Promocji określonym w punkcie 1.7, jednorazowo złoży zamówienie na co
najmniej 4 sztuki Opon Promocyjnych marki Bridgestone zgodnie z punktem 2.3 i
zrealizuje zamówienie w terminie do 31.05.2021r.

2.3. Zamówienia  na  Opony  Promocyjne  należy  dokonać  poprzez  Stronę  Główną
Projektu, czyli www.serwis500.pl  lub wybraną Stronę Partnera.

2.4.  Na potrzeby Regulaminu za moment za zakupu Opon Promocyjnych uważa się
datę wsytawienia faktury VAT na Opony Promocyjne. 

2.5. Strony Partnerów posiadają wbudowany moduł  rezerwacji  terminu wykonania
usługi montażu zakupionych opon w Warsztatach Partnerskich, jednakże umówienie
terminu usługi za pośrednictwem tego modułu nie jest warunkiem wzięcia udziału w
Promocji.

2.6. Zakup  Opon  Promocyjnych  należy  zarejestrować  w  Formularzu  na  Stronie
Promocji poprzez  podanie  numeru  zamówienia  wygenerowanego  w
powiadomieniach  wysyłanych  automatycznie  (SMSowo  i/lub  drogą  email)  przy
realizacji zamówienia oraz podanie adresu do wysyłki Nagrody Gwarantowanej (imię
i nazwisko, ulicę, kod pocztowy, miasto oraz nr telefonu).

2.7. Zamówienie należy zarejestrować na Stronie Promocji w terminie do 31 maja
2021r. lub do 15 dni kalendarzowych od zakończenia Okresu Promocji.

2.8. Termin dokonywania rejestracji  może zostać wydłużony przez Organizatora za
zgodą  Dilera,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  termin  końcowy  dokonywania  zgłoszeń
udziału w Promocji nie może przypadać później niż w dniu 30.06.2021r. 

2.9. W  Okresie  Promocji  Uczestnik  może  zrezygnować  z  udziału  w  Promocji
przesyłając  Dilerowi  oświadczenie  o  rezygnacji.  Oświadczenie  powinno  zostać
wysłane z adresu e-mail podanego przy zgłoszeniu udziału w Promocji na adres e-
mail: marketing@latex.net.pl.

2.10. Uczestnik wykluczony z Promocji lub Uczestnik, który dobrowolnie zrezygnował
z udziału w Promocji, traktowany jest, jak gdyby nigdy nie zgłosił swojego udziału w
Promocji.

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

3.1. Fundator  w  ramach  Promocji  zapewnia  dwa  rodzaje  nagród  rzeczowych
zwanych  Nagrodami  Gwarantowanymi,  które  Organiator  przekaże  Uczestnikom
Promocji,  którzy spełnili  warunek zawarty w punkcie 2.2., w wyznaczonym czasie
zaakceptowali treść Regulaminu i politykę prywatności oraz poprawnie zarejestrowali
złożone zamówienie na Opony Promocyjne zgodnie z punktem 2.6.i punktem 2.7.

3.2. Po spełnieniu  warunków z  punktu 3.1.  Uczestnik  Promocji  otrzyma Nagrodę
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Gwarantowaną, która zależy jest od średnicy zakupionych Opon Promocyjnych tj.:

3.2.1. za zakup kompletu (4 sztuki)  Opon Promocyjnych LRD o średnicy do 16’’
otrzyma:

3.2.1.0. t-shirt  z  kolekcji  olimpijskiej  Bridgestone  o wartości  jednostkowej
22,46 zł netto 

3.2.1.1. bluzę  z  kapturem  z  kolekcji  olimpijskiej  Bridgestone  o  wartości
jednostkowej 54,97 zł netto

3.2.1.2. czapeczkę sportową o wartości jednostkowej 11,25 zł netto

3.2.2. za  zakup  kompletu  (4  sztuki)  Opon  Promocyjnych  LRD  o  średnicy  17”  i
wzwyż otrzyma:

3.2.2.0. kurtkę sportową softshell o wartości jednostkowej 145 zł netto

3.2.2.1. czapeczkę sportową o wartości jednostkowej 11,25 zł netto 

3.3. Rozliczenie Promocji nastąpi do 30 dni od daty zakończenia rejestracji.

3.4. Nagrody  zostaną  wydane  przez  Organizatora  najpóźniej  do  14  dni  od  daty
rozliczenia promocji, lecz nie poźniej niż do 14.07.2021r. W tym terminie Organizator
nada  do  nagrodzonych  Uczestników  przesyłki  kurierskie  zawierające  Nagrody
Gwarantowane na adres wskazany w Formularzu.

3.5. Uczestnik w chwili odbioru przesyłki zoobowiązany jest sprawdzić jej zawartość.

3.6. Koszt wysyłki Nagród Gwarantowanych ponosi Fundator.

3.7.  W  razie  niemożności  przesłania  nagrody  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Uczestnika, traci on prawo do nagrody.

3.8. W przypadku zwrotu Opon Promocyjnych w Okresie Promocji, wymiany ich na
inny produkt, nie będący Oponami Promocyjnymi, odstąpienia od umowy sprzedaży
Opon  Promocyjnych  lub  rezygnacji  ze  złożonego  zamówienia  z  jakiegokolwiek
innego powodu, Uczestnik traci prawo do nagrody za dany zakup. 

3.9. Zamówienia zarejestrowane przez Uczestnika Promocji, na które Diler odnotuje
zwrot z Warsztatu Partnerskiego do dnia 14.06.2021roku, nie będą brane pod uwagę
przy przyznawaniu Nagród Gwarantowanych.

3.10. Zakupione  Opony  Promocyjne  nie  podlegają  zwrotowi  bądź  wymianie  po
zakończeniu Okresu Promocji.

3.11.  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inny towar.

3.12. Uczestnik nie może przenieść praw do odbioru Nagrody Gwarantowanej na inną
osobę.

3.13. Organizator nie odpowiada za jakość rzeczy przekazanych przez Fundatora.

3.14. Uczestnik  może zrzec się prawa do nagrody.  Jako zrzeczenie  się prawa do
nagrody traktowana jest również odmowa odebrania przesyłki lub jej nieodebranie
przez  Uczestnika  pomimo  próby  doręczenia  przez  kuriera.  W  takich  sytuacjach
nagroda przewidziana dla Uczestnika trafia do puli nagród Promocji j i może zostać
przyznana  innemu  Uczestnikowi,  który  spełnił  warunki  otrzymania  nagrody
przewidziane  w  Regulaminie.  W  przypadku  zrzeczenia  się  prawa  do  nagrody,
Uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZMIANY REGULAMINU

4.1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w
każdym czasie,  bez  podawania  przyczyny,  jednakże  wyłącznie  za  zgoda  Dilera.



Zmiany  w  Regulaminie  nie  mogą  jednak  naruszać  praw  nabytych  przez
Uczestników, którzy na jego podstawie uczestniczyli w Promocji.

4.2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia.

4.3. W  przypadku  zmiany  Regulaminu, Uczestnikowi  nie  będą  przysługiwały  w
stosunku do Organizatora żadne roszczenia.

4.4. Informacja o zmianie regulaminu zostanie upubliczniona na Stronie Promocji.

5. REKLAMACJA
5.1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez jej Uczestników w

ciągu  14  dni  od  dnia  zaistnienia  podstawy  do  jej  złożenia,  mailowo  na  adres:
kontakt@serwis500.pl.

5.2. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail Uczestnika podanego w
momencie zgłoszenia udziału w Promocji i powinna zawierać wszelkie informacje
pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika, w szczególności jego imię i nazwisko,
ulicę, kod pocztowy, miasto oraz nr telefonu, a także wskazanie podstaw reklamacji.

5.3. Reklamacje  będą  rozpatrywane  najpóźniej  w  ciągu  14  dni  od  dnia  ich
doręczenia Dilerowi.

5.4. O  sposobie  roztrzygnięcia  reklamacji  Uczestnik  zostanie  poinformowany  w
formie mailowej,  na adres Uczestnika podany w momencie zgłoszenia udziału w
Promocji.

5.5. Reklamacje  dotyczące  zakupionych  w  ramach  Promocji opon  oraz  usług
wykonanych  na  rzecz  Uczestnika  Promocji należy  składać  bezpośrednio  w
Warsztacie, na stronie internetowej, którego opony zostały zamówione lub w którym
wykonane były usługi z tym związane.

5.6. W sprawach nieobjętych niniejszym  Regulaminem  zastosowanie znajdują
regulaminy  korzystania  z  serwisów  internetowych  Warsztatów  oraz  przepisy
kodeksu cywilnego.

6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne zapoznaniem się i z akceptacją

niniejszego Regulaminu.
6.2. W sprawach związanych z Promocją można się kontaktować mailowo na adres

marketing@latex.net.pl.
6.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.04.2021 r.
6.4. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem zastosowanie  mają

przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6.5. Zasady  przetwarzania  i  ochrony  danych  osobowych  na  potrzeby  Promocji

określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Latex Opony S.A. 
2. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  odbywa  się  na  zasadach

przewidzianych obowiązującym prawem.
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3. Administrator  przetwarza  dane  osobowe  podane  przez  Uczestnika  w  formularzu
zgłoszeniowym, w szczególności imię i nazwisko Uczestnika, adres, adres e-mail, nr
telefonu, NIP.

4. Administrator  przetwarza  dane  osobowe  podane  przez  Uczestnika  w  formularzu
zgłoszeniowym

a) w związku z organizacją przez Organizatora na rzecz Administratora Akcji
Promocyjnej,  w  tym  w  celu  umożliwienia  Uczestnikom  wzięcia  udziału  w
Promocji, obsługi Promocji, obsługi zgłoszeń Uczestników, w celu przesłania
Uczestnikom nagród – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a
więc art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej: “RODO”;

b) w  celu  rozpatrywania  reklamacji  oraz  ustalenia  i  dochodzenia  lub  obroną
przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych  jest  realizacja  prawnie  usprawiedliwionego  interesu
administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) w  celach  dokonania  rozliczeń  związanych  z  przeprowadzeniem  Promocji
(podatkowych  i  księgowych)  oraz  wykonania  innych  obowiązków
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawą
prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  realizacja  obowiązku
prawnego ciążącego na Organizatorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a
także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

d) w  celach  prowadzenia  działań  marketingowych  –  podstawą  prawną
przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego
interesu  administratora  danych,  a  więc  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO.  Jeżeli
działania  takie  będą  prowadzone  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji
elektronicznej,  Diler  będzie  realizować  działania  marketingowe  drogą
elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika na wykorzystanie tej
formy komunikacji,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -
Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.

5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wzięcia
udziału  w Promocji,  rozpatrywania  reklamacji,  a  także  odbioru  nagród,  o  których
mowa w Regulaminie.

6. Dane osobowe przechowywane będą:
a) w przypadku prowadzenia Promocji – przez okres organizacji i prowadzenia

Promocji, aż do jej zakończenia i przekazania nagród.
b) w  przypadku  rozpatrywania  reklamacji  oraz  ustalenia  i  dochodzenia  lub

obroną  przed  ewentualnymi  roszczeniami  –  do  czasu  wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji,

c) w  przypadku  dokonywania  rozliczeń  związanych  z  przeprowadzeniem
Promocji – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,

d) w  przypadku  prowadzenia  działań  marketingowych  –  przez  okres  trwania
udzielonej  zgody  na  otrzymywanie  informacji  handlowych  drogą



elektroniczną,  do  czasu  wycofania  tej  zgody  lub  do  czasu  zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika.

Dane osobowe uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po upływie okresów,
które zostały wskazane powyżej.

7. Odbiorcami  danych  są  lub  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące i świadczące
usługi  wspomagające,  w  tym  wsparcie  techniczne  dla  przechowywania  danych
osobowych, dostawca serwera, Organizator oraz inne podmioty współpracujące przy
organizacji Promocji i ją finansujące.

8. Uczestnikom  przysługują  prawa  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  przeniesienia
danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Uczestnikom, którzy
wyrazili  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  marketingowych  drogą  elektroniczną
przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,
bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  wysyłki  wiadomości  handlowych,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W  celu  realizacji  praw  przysługujących  osobie,  której  dane  dotyczą  należy
skontaktować się z osobą odpowiedzialną za administrowanie danych osobowych na
adres email: bod@latex.net.pl

Załącznik nr  2 do Regulaminu –  lista bieżników biorących udział  w Promocji:
https://latexstorage.blob.core.windows.net/media/HQ_132629465640535656_0.pdf
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