
                                                                                                                 
 

 
REGULAMIN OGÓLNY PROMOCJI W NEXUS AUTOMOTIVE CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z O.O. 

 
 

1. Wyjaśnienie pojęć 
 
Akcja promocyjna, Promocja - akcja organizowany przez Nexus Automotive Central Europe Sp. z o.o., 
skierowany do sieci warsztatów N!AUTO i N!TRUCK.  
 
Organizator - Nexus Automotive Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie, ul. Jarzębinowa 10, 11-034 
Stawiguda wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000647667 NIP 739-389-09-21, REGON 365891140. 
 
Dostawca – firma, której towary znajdują się w ofercie dystrybutora i są promowane w akcji promocyjnej. 

Dystrybutor – partner Nexus Automotive Central Europe Sp. z o.o. 

Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, współpracująca z Dystrybutorem, lub 
pracownik Dystrybutora, zajmująca się pośrednictwem handlowym w zakresie dystrybucji części do pojazdów 
mechanicznych 
 
Warsztat – warsztat należący do sieci N!AUTO lub N!TRUCK,  
 
Oferta Promocyjna – oferta produktowa Dostawcy, będąca podstawą obliczenia wartości Zakupów.  
 
Zakupy – wolumen dokonanych transakcji, sporządzony na podstawie wielkości zakupu towarów w terminie 
promocji z Oferty Promocyjnej, przypisanych do określonego w niniejszym regulaminie Dostawcy.  
 
Termin promocji – okres, w którym będą brane pod uwagę zakupy stanowiącą Ofertę promocyjną.  
 
Próg zakupowy – wartość dokonanych zakupów Oferty promocyjnej. 
 

 
2. Postanowienia ogólne 

 
2.1. Organizatorem promocji jest firma Nexus Automotive Central Europe Sp. z o.o. z 

siedzibą w Stawigudzie. 
2.2. Akcje promocyjne przeznaczone są dla Uczestników, którzy zgłoszą wolę uczestnictwa 

w Promocji wypełniając załączony do niniejszego Regulaminu formularz.  
2.3. Terminy Promocji są wyraźnie określone w ulotce promocyjnej, oraz w informacji na 

temat akcji promocyjnej zamieszczonej na stronie: http://nexusautopolska.pl/ w 
zakładce „promocje”. 

2.4. Promocje dotyczą produktów określonych w ulotce promocyjnej oraz informacji na 
temat akcji promocyjnej zamieszczonej na stronie http://nexusautopolska.pl/ w 
zakładce „promocje”. 

2.5. W ramach promocji uwzględniany będzie wolumen zakupów ścisłe określonych 
towarów przez Warsztaty wspierane w zamówieniach przez Uczestników. 

2.6. W ramach promocji nie będą brane pod uwagę zakupy warsztatu dokonane na 
zasadach specjalnych, tj. w cenach specjalnych oraz na podstawie oddzielnych umów 
handlowych i preferencyjnych zasadach rozliczania. Weryfikacji powyższych 
warunków dokonuje dystrybutor. 



 
3. Zasady prowadzenia promocji 

 
3.1. Rozliczenie Promocji odbywa się w trybie maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia Promocji.  
3.2. Każdy uczestnik Promocji po zgłoszeniu woli uczestnictwa oraz spełnieniu warunków 

w niej określonych nabywa prawo do nagrody.  
3.3. Uczestnik otrzyma nieodpłatnie nagrodę, jeśli jego klient/warsztat N!AUTO osiągnie 

określone progi zakupowe – zgodne z warunkami danej akcji promocyjnej oraz 
warsztat nie będzie zalegał z płatnościami wobec dystrybutora. 

3.4. Każdy uczestnik Promocji zobowiązany jest przesłać Organizatorowi oświadczenie o 
przyjęciu nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania maila z oświadczeniem (zgodnie 
z załącznikiem do regulaminu promocji) – brak oświadczenia równoznaczny jest z 
rezygnacją z nagrody. 

3.5. Przekazanie nagród przez Organizatora Uczestnikom promocji następuje wraz z 
wysłaniem maila informującego o wysłaniu nagrody.  

3.6. Warunkiem udziału w Promocji jest niezaleganie przez warsztat z płatnościami wobec 
dystrybutora.  

3.7. Zakupy dokonane przed i po terminie Akcji promocyjnej nie będą podlegały naliczeniu 
w Progu zakupowym.  

3.8. O momencie zakupu decyduje data na dokumencie sprzedaży.  
3.9. Towar zakupiony w okresie Promocji nie podlega zwrotowi, wyłączając ewentualne 

reklamacje.  
3.10. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu towaru nabytego w ramach promocji po 

rozliczeniu i zakończeniu promocji, dystrybutor w imieniu Organizatora wystawi dla 
Uczestnika fakturę VAT na wartość rynkową nagrody.  

3.11. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja związana z uczestnictwem i rozliczeniem 
promocji jest wadliwa lub niekompletna z przyczyn leżących po stronie warsztatu, 
który zgłosił uczestnictwo w promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do nie 
przekazywania nagród do momentu uzupełnienia braków lub poprawienia 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

3.12. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Promocji oraz wydania nagród 
należy kierować do Organizatora Promocji.  

3.13. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do nagrody po osiągnięciu progów 
zakupowych przez Warsztat. Uczestnikowi Promocji nie może być wydanych więcej niż 
3 nagród w danej promocji, chyba że regulamin szczegółowy danej promocji stanowić 
będzie inaczej. 
 

 
4. Postanowienia końcowe  

 
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w czasie trwania promocji. 

Wszelkie zmiany będą obowiązywały w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia.  
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji w czasie 

jej trwania po upływie 3 dni od daty ogłoszenia takiej informacji.  
4.3. Zdjęcia zawarte w ulotce informacyjnej mają charakter wyłącznie poglądowy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji NACE 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Ja niżej podpisany, …, współpracujący z/pracujący w …, niniejszym 

zgłaszam swój udział w promocji o nazwie … 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nexus 

Automotive Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Stawigudzie, ul. 

Jarzębinowa 10, 11-034 Stawiguda wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XII Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr KRS 0000647667 NIP 739-389-09-21, REGON 365891140 w celu 

realizacji zadań wynikających z Promocji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

………………, dn. ........................ 

 

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH o przyjęciu nagrody 

................................. o wartości ................................w związku ze zgłoszeniem oraz 

udziałem w promocji …………………………………………………………. 2021. 

 

Dane Nagrodzonego: 

Nazwisko ___________________ Imię_________________________________ 

Identyfikator podatkowy (NIP lub Pesel) ______________________  

Imię matki______________________  

Imię ojca_________________________(dotyczy obcokrajowców) 

Data urodzenia__________________  

Adres mailowy_______________________ 

Miejsce zamieszkania:  

Ulica____________________ Nr domu_____ Nr mieszkania_____ 

Kod pocztowy______________ Miejscowość___________________________ 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991r.o Podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie Art.21 ust.1 pkt.68a wartość 
nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub 
reklamą -jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli 
świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w 
stosunku cywilnoprawnym. 
Natomiast nagrody, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 200,00 zł opodatkowane będą w całości -zryczałtowanym 
10% podatkiem. Do pobrania zryczałtowanego 10% podatku od wygranych nagród, nie objętych zwolnieniem, obowiązany jest 
płatnik–organizator konkursu –mający do dyspozycji nagrody rzeczowe.  
Stosownie do zapisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r., dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze 
sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art.21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i pobiera się od nich 
podatek w formie ryczałtu -w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz podmioty uprawnione do prowadzenia gier i zakładów 
wzajemnych wypłacając przychody z powyższych tytułów zobowiązane są, przy ich wypłacie, pobrać wygrywającym podatek, 
odprowadzając go następnie na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika (art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy 
z dnia 26.07.1991r.). 

 

 

Jednocześnie zwycięzca oświadcza, że akceptuje postanowienia regulaminu promocji 

……………………………....................................... 

 
Podpis  
 
Data 
 
Potwierdzam odbiór nagrody rzeczowej:  
 
 
 
…………………………………… dn. ..................................... Podpis ..................................................... 


