
REGULAMIN PROMOCJI „50 zł od PZM” NA STACJI KONTROLI 

POJAZDÓW PZM W LUBLINIE  

 

1. ORGANIZATOR PROMOCJI  

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” jest Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół 

Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Lublinie ul. B. Prusa 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

Lublin-Wschód z Lublinie z siedzibą w Świdniku  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000062614 posiadająca NIP 712-015-73-34 

 

2. CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI  

Promocja trwa od dnia 1.09.2020 do 01.03.2021 w jednostce organizacyjnej Stacji Kontroli Pojazdów 

Polskiego Związku Motorowego, to jest :  

- Stacja Kontroli Pojazdów PZM Lublin, ul. B. Prusa 8, 20-064 Lublin 

 

3. ZASADY PROMOCJI  

1. Każdemu Klientowi, który wykona przegląd rejestracyjny pojazdu na SKP PZM Lublin zostanie 

przedstawiona możliwość odebrania vouchera promocyjnego, jak również Diagnosta przedstawi 

warunki uczestniczenia w promocji.  

2. Za wykonaną usługę i płatność gotówką lub kartą płatniczą za przegląd rejestracyjny wg cennika na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – w sprawie wysokości opłat związanych z 

prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów -

Klient otrzyma VOUCHER PROMOCYJNY na kwotę 50 zł do wykorzystania na następujące usługi: 

- naprawy serwisowe, usługi blacharsko lakiernicze – zniżka 50 zł na robociznę  

- zakup części zamiennych – zniżka 50 zł na zakup części zamiennych powyżej 300 zł netto 

   

3. Za każdy przegląd rejestracyjny w SKP PZM Lublin Klient otrzymuje 1 VOUCHER. 

4. Voucher nie jest honorowany na Stacji Kontroli Pojazdów. Brak możliwości rabatu na przegląd 

rejestracyjny wynika z cennika Ustawy „ Prawo o Ruchu Drogowym”. 

5. Voucher ważny jest 6 miesięcy od daty wydania. Data wydania wpisana jest przez Doradcę 

serwisowego na kuponie. 

6. Po wykorzystaniu vouchera dana jednostka Autoryzowanego Serwisu PZM jest zobowiązana uznać 

kupon za nieaktywny przy Kliencie i zachować w celu rozliczenia. 

7. Rabat przyznany na voucherze jest wykorzystywany w całości. 

8. Rabat nie jest zamieniany na gotówkę. 



9. Voucher rabatowy  jest przypisany do konkretnej osoby, na podstawie nr rejestracyjnego pojazdu 

wpisanego przy przeglądzie rejestracyjnym. Jednak właściciel vouchera może go przekazać osobie 

trzeciej.  

 

4. UCZESTNICTWO W PROMOCJI  

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: 

- wypełnienie przez klienta formularza zgłoszeniowego i podanie przez niego danych 

osobowych niezbędnych do udziału w promocji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr 

telefonu, e-mail, numer rejestracyjny pojazdu).  

- wykonanie przeglądu rejestracyjnego określonego w pkt. 3 ppkt 2 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w promocji oraz 

wyrażenie odrębnej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Organizatora 

- zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu  

        2. Warunkiem skorzystania z promocji na zasadach określonych w Regulaminie jest: 

               - posiadanie i przedstawienie w danej jednostce vouchera rabatowego na zasadach 

określonych w pkt 3  

3. Promocje nie łączą się. Klient nie otrzymuje oprócz zniżek na kuponie rabatowym         

dodatkowych rabatów na usługi.  

 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Organizator. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników promocji jest zgoda uczestnika. 

3. Dane uczestnika będą przetwarzane w celu udziału w promocji oraz skorzystania z 

kuponów rabatowych, a także za jego odrębnie wyrażoną zgodą w celu działalności 

marketingowej, realizowanej poprzez e-mail, SMS, telefon, Organizatora. 

4. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz poprawiania 

swoich danych. A także prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na dalsze 

przetwarzanie danych. W celu skorzystania ze swoich uprawnień, uczestnik promocji 

powinien wysłać wiadomość e-mail na adres marta.jurek@pzm.pl 

5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na proces przetwarzania jego 

danych przez Organizatora do organu nadzorującego ochronę danych osobowych. 

6. Dane uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, ani transferowane do 

państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. 

7. Organizator przewiduje przetwarzać dane uczestników promocji przez okres 3 lat od 

momentu zgłoszenia uczestnika do udziału w promocji. 

8. Uczestnik podaje dane dobrowolnie. 

 

 

 

6. REKLAMACJE 

 

mailto:marta.jurek@pzm.pl


1. Uczestnik może złożyć reklamację mailem na adres: aleksander.panuciak@pzm.pl. 

Powinien to zrobić niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego 

zastrzeżenia 

2. W treści reklamacji Uczestnik powinien podać : 

a) Swoje imię i nazwisko 

b) Numer telefonu do kontaktu 

c) Uzasadnienie reklamacji 

3. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację na adres zwrotny e-mail. 

4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację tak szybko, jak to możliwe. Zrobi to 

najpóźniej 30 dni od otrzymania reklamacji. Gdy Organizator będzie rozpatrywał 

reklamację, może poprosić Uczestnika o dodatkowe informacje lub dokumenty. Czas 

rozpatrzenie może się wydłużyć w uzasadnionych przypadkach. Nie może jednak 

przekroczyć 60 dni od dnia w którym Organizator otrzymał reklamację. Organizator 

poinformuje Uczestnika o wydłużeniu czasu reklamacji i poda przyczynę opóźnienia. 

5. W przypadku nieuznania reklamacji przez Organizatora, Uczestnik ma prawo złożenia 

odwołania. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Udział Uczestnika w promocji oznacza zaakceptowanie przez niego zasad promocji zawartych 

w niniejszym regulaminie. 

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.pzm.pl/lublin 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o ile te zmiany nie 

pogorszą warunków promocji zagwarantowanych uczestnikowi na mocy niniejszego 

regulaminu. 
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