Regulamin Akcji
„Mazda More & More – Produkt More&More”

§ 1. Przedmiot Regulaminu
Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału
Użytkowników w Akcji w Okresie Trwania Akcji.

§ 2. Definicje
Określenia pisane wielką literą mają w Regulaminie następujące znaczenie:
1. Akcja oznacza program lojalnościowy przeprowadzany przez Organizatora przy udziale
Autoryzowanych Podmiotów dla Użytkowników na zasadach i warunkach określonych w
Regulaminie.
2. Organizator oznacza Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap z siedzibą w
Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy
zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w
Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w
Warszawie, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 291999, REGON
141191717, NIP 1070008473.
3. Autoryzowany Podmiot oznacza autoryzowanego dealera pojazdów marki Mazda na terytorium
Polski. Lista Autoryzowanych Podmiotów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i znajduje się na
stronie internetowej: www.produkt-more-more.pl . Autoryzowane Podmioty są współorganizatorami
Akcji.
4. Użytkownik oznacza podmiot zdefiniowany w § 4 ust. 1 punkt (a).
5. Uczestnik oznacza Użytkownika, który spełniła warunki uczestnictwa i zgłosił swój udział w Akcji
zgodnie z § 4 Regulaminu.
6. Obecny Pojazd Mazda oznacza pojazd marki Mazda zdefiniowany w § 4 ust. 1 punkt (a).
7. Nowy Pojazd Mazda oznacza pojazd marki Mazda nabyty przez Autoryzowany Podmiot od
Organizatora i który jest sprzedawany przez Autoryzowany Podmiot, jako fabrycznie nowy.
8.

Okres Trwania Akcji oznacza okres rozpoczynający się w dniu 01 października 2018 r. a kończący
się w dniu 31 marca 2019 r. Organizator może przedłużyć Okres Trwania Akcji.

9.

Produkt More&More oznacza jeden z produktów (świadczeń) określonych w Załączniku nr 1 do
Regulaminu. Uczestnik uprawniony jest do zakupu tylko jednego produktu (świadczenia)
wymienionego w powyższym załączniku.
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§ 3. Przedmiot Akcji
Przedmiotem Akcji jest umożliwienie Użytkownikom zakupu jednego z Produktów More&More za
cenę promocyjną 1 zł brutto od Autoryzowanego Podmiotu po spełnieniu warunków i na zasadach
określonych w Regulaminie.

§ 4. Zasady uczestnictwa w Akcji
1. Do udziału w Akcji oraz zakupu Produktu More&More od Autoryzowanego Podmiotu za cenę
promocyjną 1 zł brutto uprawniona jest, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, każda osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
posiadająca zdolność prawną, jeżeli spełni łącznie wszystkie wymogi określone poniżej:
(a) spełniła w Okresie Trwania Akcji jeden z poniższych wymogów:
(i)

jest właścicielem dowolnego pojazdu marki Mazda i jest wpisana w dowodzie
rejestracyjnym jako właściciel tego pojazdu.

(ii)

jest korzystającym z dowolnego pojazdu marki Mazda na podstawie umowy leasingu
(leasingobiorcą).

(iii)

była właścicielem dowolnego pojazdu marki Mazda, pod warunkiem, że zbycie tego
pojazdu nastąpiło nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zgłoszenia uczestnictwa w Akcji.

Podmiot spełniający jeden z wymogów określonych w niniejszym punkcie (a) jest określany w
niniejszym Regulaminie jako „Użytkownik”, zaś pojazd Mazda Użytkownika jako „Obecny
Pojazd Mazda”.
(b) zakupiła Nowy Pojazd Mazda (zgodnie z definicją w § 2 ust. 7 Regulaminu) przez zawarcie
umowy sprzedaży z Autoryzowanym Podmiotem w Okresie Trwania Akcji, a następnie odebrała
ten pojazd od Autoryzowanego Podmiotu i jest wpisana do dowodu rejestracyjnego Nowego
Pojazdu Mazda jako właściciel tego pojazdu.
(c) przedłożyła Autoryzowanemu Podmiotowi w dniu zawarcia z nim umowy sprzedaży Nowego
Pojazdu Mazda podpisany oraz prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa w
Akcji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. W formularzu Uczestnik powinien określić,
który Produkt More&More wybiera. Do formularza należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego
Obecnego Pojazdu Użytkownika wskazującego Użytkownika, jako właściciela (w przypadku
określonym w § 1 ust.1(a) punkt (i)) lub dokumentu potwierdzającego, że zbycie pojazdu marki
Mazda nastąpiło nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zgłoszenia uczestnictwa w Akcji (w
przypadku określonym w § 1 ust.1(a) punkt (iii)). Jeżeli Obecny Pojazd Mazda jest przedmiotem
umowy leasingu (tj. w przypadku określonym w § 1 ust.1(a) punkt (ii)), wówczas należy dołączyć
do formularza kopię umowy leasingu.
2. Do udziału w Akcji nie jest uprawniony Użytkownik w przypadku wystąpienia któregokolwiek z
poniższych przypadków:
(a) Nowy Pojazd Mazda jest lub był pojazdem demonstracyjnym lub pojazdem zastępczym
Autoryzowanego Podmiotu.
(b) Użytkownik jest właścicielem lub użytkownikiem (w tym na podstawie umowy leasingu lub umowy
najmu) dwóch lub więcej pojazdów marki Mazda lub jest właścicielem lub użytkownikiem (w tym
na podstawie umowy leasingu lub umowy najmu) więcej niż pięciu pojazdów osobowych dowolnej
marki. Dla uchylenia wątpliwości, do liczby pojazdów określonych w zdaniu powyżej nie wlicza się
Nowego Pojazdu Mazda.
(c) z udziału w Akcji wyłączone są również (i) podmioty, które zawarły umowę, na podstawie, której
kupiły, zobowiązały się kupić lub zobowiązały się, że osoba trzecia kupi (w tym w celu oddania
pojazdu do użytkowania na podstawie umowy najmu lub leasingu) więcej niż jeden pojazd marki
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Mazda od dowolnego Autoryzowanego Podmiotu oraz (ii) podmioty, które w okresie jednego roku
przed datą odbioru Nowego Pojazdu Mazda kupiły jakikolwiek inny samochód marki Mazda od
dowolnego Autoryzowanego Podmiotu (klienci flotowi).
(d) Użytkownik, którego Nowy Pojazd Mazda lub Obecny Pojazd Mazda jest używany lub
przeznaczony do używania w ramach umowy najmu lub umowy dzierżawy; niezależnie od
powyższego z udziału w Akcji wyłączeni są w każdym przypadku przedsiębiorcy, których
działalność obejmuje w jakimkolwiek zakresie wynajmowanie, wydzierżawianie lub oddawanie
do odpłatnego używania na podstawie innej umowy jakichkolwiek pojazdów.
(e) Użytkownik oddał Nowy Pojazd Mazda lub Obecny Pojazd Mazda do korzystania na podstawie
umowy leasingu, niezależnie od powyższego z udziału w Akcji wyłączeni są w każdym
przypadku przedsiębiorcy, których działalność obejmuje w jakimkolwiek zakresie oddawanie
jakichkolwiek pojazdów w leasing.
(f) Użytkownik świadczy pracę na rzecz Organizatora (w tym w ramach oddziału w Polsce)
na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
(g) Użytkownik jest autoryzowanym dealerem lub autoryzowanym serwisem pojazdów marki Mazda
lub świadczy pracę na rzecz autoryzowanego dealera lub autoryzowanego serwisu pojazdów
marki Mazda na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
(h) dla uchylenia wszelkich wątpliwości, w przypadku przedłożenia przez Użytkownika formularza
zgłoszenia uczestnictwa w Akcji po dniu wskazanym w § 4 ust. 1 punkt (c), tj. po dniu zawarcia
umowy sprzedaży Nowego Pojazdu Mazda z Autoryzowanym Podmiotem, Użytkownik nie jest
uprawniony do udziału w Akcji.
3. Jeżeli Obecny Pojazd Mazda lub Nowy Pojazd Mazda został nabyty przez Użytkownika w ramach
działalności gospodarczej, wówczas dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Akcji (niezależnie od
wymogów określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu) jest dostarczenie Autoryzowanemu Podmiotowi
w Okresie Trwania Akcji kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 5. Pozostałe zasady przeprowadzania Akcji
1. Po przedłożeniu Organizatorowi przez Autoryzowany Podmiot podpisanego oraz wypełnionego przez
Uczestnika formularza zgłoszenia uczestnictwa w Akcji, Organizator będzie uprawniony do
skontaktowania się z Uczestnikiem drogą telefoniczną w ramach Call Center Mazda w celu
potwierdzenia lub uzupełnienia danych zawartych w formularzu zgłoszenia, a także w celu
poinformowania o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Akcji oraz uzyskania lub
potwierdzenia zgody na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika.
2. Z chwilą spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów określonych w § 4 Regulaminu (co zostanie
potwierdzone zgodnie z pkt 1 powyżej), oraz przekazania Autoryzowanemu Podmiotowi kopii dowodu
rejestracyjnego Nowego Pojazdu Mazda, w którym został wpisany jako właściciel pojazdu,
Uczestnikowi przysługuje prawo do nabycia za cenę 1 zł brutto wskazanego przez niego w formularzu
zgłoszenia Produktu More&More od Autoryzowanego Podmiotu, któremu Uczestnik złożył powyższy
formularz.
3. Uczestnik powinien przekazać Autoryzowanemu Podmiotowi kopię wskazanego powyżej dowodu
rejestracyjnego Nowego Pojazdu Mazda a następnie zapłacić na jego rzecz kwotę 1 zł brutto tytułem
ceny za Produkt More&More najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odbioru Nowego Pojazdu Mazda.
Z chwilą zapłaty na rzecz powyższego Autoryzowanego Podmiotu kwoty 1 zł tytułem ceny za wybrany
Produkt More&More, Uczestnik nabywa wybrany Produkt More&More od powyższego
Autoryzowanego Podmiotu. Wskazana powyżej cena Produktu More&More uwzględnia podatek VAT
oraz koszty jego wysyłki na adres w Polsce wskazany przez Uczestnika.
4.

Organizator dostarczy Uczestnikowi zakupiony Produkt More&More będący rzeczą (tj. Produkt
More&More nr 1, 2, 3 lub 5) na adres w Polsce wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia
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w terminie 30 dni roboczych od daty odbioru Nowego Pojazdu Mazda. W przypadku Produktu
More&More będącego usługą (tj. Produktu More&More nr 4), Organizator w wyżej wskazanym terminie
dostarczy Uczestnikowi voucher będący potwierdzeniem nabycia przez Uczestnika prawa do
skorzystania z powyższej usługi oraz zawierający dane kontaktowe hotelu w celu dokonania przez
Uczestnika rezerwacji terminu pobytu w hotelu zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1.
Organizator nie dostarcza Produktu More&More ani vouchera poza granice Polski.
5.

Jeżeli formularz zgłoszenia udziału w Akcji jest niepodpisany, niewypełniony (w szczególności nie
zawiera wskazania wybranego przez Uczestnika Produktu More&More), lub wskazuje Produkt
More&More z naruszeniem ust. 9 poniżej, lub nie zawiera załączników wymaganych zgodnie z
Regulaminem, lub Uczestnik nie przedłożył kopii dowodu rejestracyjnego Nowego Pojazdu Mazda,
Organizator poinformuje Uczestnika o w/w brakach zgłoszenia udziału w Akcji drogą telefoniczną lub emailową na numer telefonu lub adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia
udziału w Akcji. Uczestnik w terminie 30 dni od dnia otrzymania w/w informacji od Organizatora, jest
zobowiązany do przekazania Organizatorowi na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mailową na
następujący adres e-mail: mm@mazda-dealer.pl brakujących dokumentów lub informacji
(w szczególności wskazania Produktu More&More) pod rygorem nieuwzględnienia jego zgłoszenia
udziału w Akcji przez Organizatora. Jeżeli Uczestnik przekaże brakujące informację lub dokumenty
Organizatorowi w powyższym terminie, termin dostarczenia Uczestnikowi Produktu More&More lub
vouchera wskazany w ust. 4 powyżej biegnie od daty przekazania Organizatorowi brakujących
dokumentów lub informacji przez Uczestnika.

6.

Dla uchylenia wątpliwości, w przypadku rozwiązania umowy sprzedaży Nowego Pojazdu Mazda
z jakiejkolwiek przyczyny (w tym w związku z odstąpieniem od umowy), Uczestnik nie będzie
uprawniony do zakupu Produktu More&More, a w przypadku jego otrzymania będzie zobowiązany do
jego zwrotu Autoryzowanemu Podmiotowi w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy sprzedaży
Nowego Pojazdu Mazda.

7. Akcja odbywa się w Okresie Trwania Akcji. Uczestnik może jednakże skorzystać z Akcji także
w przypadku, gdy termin odbioru Nowego Pojazdu Mazda, termin przekazania kopii dowodu
rejestracyjnego Nowego Pojazdu Mazda lub termin zapłaty na rzecz Autoryzowanego Podmiotu kwoty
1 zł brutto tytułem ceny za Produkt More&More przypada po zakończeniu Okresu Trwania Akcji.
Dla uchylenia wątpliwości, wszystkie pozostałe wymogi udziału w Akcji muszą zostać przez Uczestnika
spełnione, w tym dokonanie zakupu Nowego Pojazdu Mazda przez zawarcie umowy sprzedaży,
w Okresie Trwania Akcji.
8. Uczestnik może wziąć udział w Akcji maksymalnie jeden raz. Jeżeli Nowy Pojazd Mazda jest objęty
współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli tego pojazdu może wziąć udział w Akcji, przy czym
w przypadku, gdy udział w Akcji zgłosi więcej niż jeden współwłaściciel pojazdu, prawo do udziału
w Akcji przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia udziału
w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Liczba Produktów More&More poszczególnych kategorii dostępnych w ramach Akcji w dniu jej
rozpoczęcia jest wskazana w Załączniku nr 1. W przypadku wyczerpania dostępności Produktów
More&More danej kategorii w Okresie Trwania Akcji, o czym Organizator poinformuje na stronie
internetowej www.produkt-more-more.pl , Uczestnik będzie uprawniony do wyboru, zakupu i otrzymania
Produktu More&More wyłącznie z pozostałych kategorii, które nie uległy wyczerpaniu.
10. Uczestnik nie ma prawa do żądania wymiany Produktu More&More na pieniądze lub jakiekolwiek inne
świadczenie Autoryzowanego Podmiotu lub Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do
zmiany specyfikacji technicznej lub zastrzeżenia jakichkolwiek właściwości Produktu More&More, chyba
że w Załączniku nr 1 wskazano inaczej.
11. Organizator może powierzyć realizację niektórych czynności związanych w Akcją Look ad Sp. z o. o.
Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ptasie 10, KRS 000501152.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora
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wskazany w § 2 Regulaminu (z dopiskiem: „Mazda More&More – Produkt More&More”) najpóźniej
w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do zgłoszenia reklamacji.
2. Reklamacja związana z przeprowadzeniem Akcji powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę)
zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon
kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia
reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację związaną z przeprowadzeniem Akcji, a następnie o jej wynikach
informuje osobę zgłaszającą reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Organizatora zgłoszenia reklamacji.
4. Dla uchylenia wątpliwości, postanowienia niniejszego § 6 nie naruszają roszczeń (oraz innych
uprawnień) przysługujących Uczestnikom w szczególności wobec Autoryzowanych Podmiotów.
W przypadku reklamacji dotyczących Produktów More&More będących rzeczami (tj. Produktu
More&More nr 1, 2, 3 lub 5) zgłaszanych na podstawie rękojmi za wady, zastosowanie mają przepisy
art. 556 i następne Kodeksu cywilnego. W przypadku reklamacji dotyczących Produktu More&More
będącego usługą (tj. Produktu More&More nr 4), zastosowanie mają przepisy art. 471 i następne
Kodeksu cywilnego.

§ 7. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w związku z udziałem w
Akcji jest Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w
Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu
14B, 02-676 Warszawa („Mazda”).
2. Dane dane osobowe będą przetwarzane przez Mazda w celu niezbędnym do przeprowadzenia
Akcji, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dla realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Mazda związanych z wewnętrznymi przepisami Mazda w przedmiocie sprawdzenia
(audytu) przeprowadzonej Akcji oraz w celach marketingowych, jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to
stosowną zgodę.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może skontaktować się
z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email: daneosobowe@mazdaeur.com, numer
telefonu: +48 22 318 19 73, adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania Akcji, a po jej zakończeniu w
terminach określonych przez przepisy księgowe (5 lat) oraz wewnętrzne przepisy Mazda w
przedmiocie sprawdzenia (audytu) przeprowadzonej Akcji (5 lat).
5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO Uczestnikowi przysługuje prawo żądania
dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
6. Dodatkowo, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału
w akcji „Mazda More & More”.
8. Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
jednakże dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul
umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r.
dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.
9. Dane osobowe mogą być również przekazywane:
- wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z
przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;
- zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom
kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
- księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom.
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10. Decyzje dotyczące udziału w akcji „Mazda More & More” nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
w siedzibie Organizatora oraz Autoryzowanych Podmiotów.
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www.produkt-more-more.pl,

