Regulamin
Program voucherów powitalnych „Bandag
Welcome Voucher”
Artykuł 1 – Regulamin – Zakres
•

•
•

•

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) ma zastosowanie do programu „Bandag Welcome Voucher”
(„Programu”) zorganizowanego przez Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą pod adresem
Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia, numer spółki 0441.192.820 („Bridgestone”).
Przyjmuje się, że Klienci New Fleet, którzy biorą udział w Programie, przeczytali niniejszy
Regulamin i zgadzają się na jego stosowanie.
Niniejszy Regulamin obowiązuje w różnych państwach europejskich (Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoszech, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Portugalii), w których Bridgestone proponuje swoją
aktualną ofertę, z wyłączeniem wszelkich innych warunków oraz w zakresie dozwolonym
obowiązującymi przepisami prawa.
Kampania ta jest zaplanowana na okres od 15 września 2021 r. do 10 grudzień 2021 r. godz.
23:59 (czasu środkowoeuropejskiego).

•

Artykuł 2 – Definicje
Bandag

oznacza marki opon bieżnikowanych Bandag lub Protread
zarejestrowane jako znaki towarowe należące do Bridgestone
Bandag LLC.

Franczyzobiorca Bandag

oznacza firmę produkującą opony Bandag zgodnie z umową
franczyzową
Bandag
zawartą
z Bridgestone.
Lista
franczyzobiorców Bandag jest dostępna na stronie
internetowej www.bandag.eu.

Partner dystrybucyjny Bridgestone(*)

oznacza serwis lub dystrybutora, który prowadzi sprzedaż
opon Bridgestone i który może zamawiać opony Bandag od
Franczyzobiorcy Bandag.

Klient New Fleet

oznacza firmę posiadającą flotę samochodów ciężarowych lub
autobusów, niebędącą dotychczas klientem Bridgestone ani
jej podmiotów powiązanych.

Artykuł 3 – Program „Bandag Welcome Voucher” – Warunki
•

Program „Bandag Welcome Voucher”

W ramach Programu Bridgestone oferuje – wyłącznie dla Klientów New Fleet – częściowy zwrot
kosztów bieżnikowania opon Bandag w wysokości maksymalnie 100 EUR przy zakupie za kwotę
minimum 1000 EUR. Bieżnikowane opony można zamówić bezpośrednio u Franczyzobiorcy Bandag
albo u Partnera dystrybucyjnego Bridgestone(*) biorącego udział w Programie, który wystawi
Klientowi New Fleet voucher po dokonanym przez niego zakupie. Lista wraz z adresami
Franczyzobiorców Bandag i Partnerów dystrybucyjnych Bridgestone(*), u których można zamówić
bieżniki Bandag, jest dostępna na stronie internetowej https://dealers.bandag.eu/.

•

Kwota zwrotu

Każdy voucher uprawnia Klienta New Fleet do zwrotu w kwocie wynoszącej:
1. 100 EUR (bez VAT) w przypadku zakupu bieżników Bandag na kwotę równą lub
przewyższającą 1000 EUR u wybranego przez niego Franczyzobiorcy Bandag lub Partnera
dystrybucyjnego Bridgestone(*), w czasie trwania kampanii oraz zgodnie z niniejszym
Regulaminem; lub
2. 50 EUR (bez VAT) w przypadku zakupu bieżników Bandag w kwocie mieszczącej się
w przedziale od 500 EUR do 999,99 EUR u wybranego przez niego Franczyzobiorcy Bandag
lub Partnera dystrybucyjnego Bridgestone(*), w czasie trwania kampanii oraz zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
Zwrot gotówki dotyczy wyłącznie opon do samochodów ciężarowych i autobusów (bez usług
powiązanych). Liczba voucherów dostępnych u każdego Franczyzobiorcy Bandag i Partnera
dystrybucyjnego Bridgestone jest ograniczona(*).
Oferta dotyczy wyłącznie produktów Bandag.
•

Jak uzyskać zwrot?

1. Aby otrzymać płatność, Klient New Fleet musi wcześniej kupić bieżniki Bandag od
Franczyzobiorcy Bandag lub Partnera dystrybucyjnego Bridgestone(*).
2. Klient New Fleet otrzyma voucher wydany przez Franczyzobiorcę Bandag lub Partnera
dystrybucyjnego Bridgestone(*).
3. Klient New Fleet musi wejść na stronę promotion.bandag.eu, wypełnić formularz rejestracyjny,
podając wymagane dane (informacje dotyczące firmy, dane płatnicze), oraz unikalny kod
znajdujący się na voucherze.
4. Klient New Fleet powinien przesłać dowód zakupu, na którym podane są takie informacje, jak:
nazwa klienta New Fleet, nazwa Franczyzobiorcy Bandag lub Partnera dystrybucyjnego
Bridgestone(*), data wystawienia faktury, całkowita liczba kupionych opon, łączna kwota
zakupu oraz liczba opon, które zostały poddane bieżnikowaniu i odrzucone (jeśli dotyczy).
5. Klient New Fleet ma obowiązek przeczytania i zaakceptowania Regulaminu.
6. Klient New Fleet musi wysłać formularz sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej
promotion.bandag.eu.

7. Po wysłaniu formularza sprzedawcy Klient New Fleet otrzyma automatycznie wygenerowany
e-mail potwierdzający.
8. Jeżeli Bridgestone potwierdzi udział, do Klienta New Fleet zostanie wysłany e-mail
z informacjami o płatności, która zostanie przetworzona w ciągu około 4 tygodni.
9. Jeżeli udział zostanie odrzucony, Klient New Fleet otrzyma stosowną wiadomość e-mail.
10. W ramach Programu Klient New Fleet może wnioskować tylko o jeden zwrot.
Bridgestone ma prawo odrzucenia wniosku Klienta New Fleet, jeżeli stwierdzi, że Klient New Fleet
naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub podał nieprawdziwe informacje.
Termin składania wniosków upływa 10 grudzień 2021 r. o godz. 23:59 (czasu środkowoeuropejskiego).
Bridgestone nie zaoferuje żadnej alternatywnej formy rekompensaty, jeżeli wniosek o zwrot (i) nie
zostanie złożony w czasie trwania Programu lub (ii) w inny sposób będzie niezgodny z niniejszym
Regulaminem.
•

Opłata za udział

Od Klienta New Fleet nie zostaną pobrane żadne opłaty za udział. Bridgestone nie zwróci Klientowi
New Fleet żadnych kosztów, w tym kosztów dostępu do internetu ani kosztów komunikacji.
•

Pytania / skargi

W razie pytań klienci mogą kontaktować się z Bridgestone NV/SA, wysyłając wiadomość e-mail na
adres: bandagpromotion@bridgestone.eu. Wszystkie pytania muszą być przesłane do 10 grudzień
2021 r.

Artykuł 4 – Gwarancja i odpowiedzialność
1 - Bridgestone nie oferuje gwarancji na produkcję lub sprzedaż opon bieżnikowanych. W sprawach
związanych z gwarancją oraz odpowiedzialnością za jakiekolwiek opony zakupione w ramach tej
promocji Bridgestone kieruje Klientów New Fleet do Franczyzobiorcy Bandag lub Partnera
dystrybucyjnego Bridgestone(*), który dostarczył oponę.
2 - Bridgestone wraz ze swoimi usługodawcami dołoży wszelkich starań, aby zapewnić sprawne
funkcjonowanie Programu. Jeżeli jednak mimo to wystąpi błąd techniczny, który będzie utrudniał
płynną realizację Programu i będzie spowodowany okolicznościami niezależnymi od Bridgestone,
Klienci New Fleet nie mogą pociągnąć Bridgestone do odpowiedzialności.
3 - Jeżeli dane kontaktowe Klienta New Fleet są nieprzydatne lub jeżeli nie można zidentyfikować go
na podstawie nazwy (imienia i nazwiska), adresu e-mail lub numeru telefonu, Bridgestone ani
Franczyzobiorca Bandag, ani Partner dystrybucyjny Bridgestone nie odpowiadają za przeprowadzenie
dodatkowej weryfikacji w celu znalezienia osoby kontaktowej Klienta New Fleet, z którym nie można
się skontaktować.
4 - Biorąc udział w tej kampanii promocyjnej, Klient New Fleet zwalnia Bridgestone, Franczyzobiorcę
Bandag, Partnera dystrybucyjnego Bridgestone(*), ich odpowiednie oddziały, spółki powiązane,
dostawców, członków kierownictwa, pracowników i przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty, szkody, uszkodzenia, koszty lub wydatki wynikające z tej kampanii promocyjnej
lub mające z nią jakikolwiek związek.

Artykuł 5 – Ochrona danych
Bridgestone gromadzi i przetwarza dane osobowe wyznaczonej osoby do kontaktu z Klientem New
Fleet na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na zarządzaniu tym
Programem w prawidłowy sposób. Dane osobowe nie są wykorzystywane do jakichkolwiek innych
celów, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. Dane osobowe są zawsze
wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Bridgestone Europe NV/SA oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
Bridgestone może zwrócić się do osoby do kontaktu z Klientem New Fleet o:
-

wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Bridgestone danych osobowych w celach
marketingu bezpośredniego;
wyrażenie zgody na wykorzystywanie adresu e-mail do przesyłania Klientowi New Fleet i/lub
jego osobie kontaktowej newsletterów lub podobnych publikacji.

Jeżeli Klient New Fleet wyraził zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów
marketingu bezpośredniego i przesyłania mu publikacji, dane osobowe będą przetwarzane w tych
celach maksymalnie przez okres 3 lat, chyba że Klient New Fleet i/lub osoba kontaktowa wyrazili zgodę
na dalsze przetwarzanie.
Informacje dotyczące prawa dostępu do danych osobowych oraz prawa do usunięcia lub zmiany
danych osobowych, jak również warunków kontrolowania i przetwarzania danych są przedstawione
w Polityce prywatności; osoba kontaktowa Klienta New Fleet może również skorzystać
z odpowiedniego formularza online w celu przekazania informacji zwrotnych lub zadania pytań.
Jeżeli firma Bridgestone nie otrzyma zgody, nie będzie mogła wykorzystywać danych osobowych osoby
kontaktowej w dwóch powyżej określonych celach oraz będzie wykorzystywała dane wyłącznie do
zarządzania Programem i usunie te dane, jak tylko będzie miała taką możliwość prawną.

Artykuł 6 – Postanowienia końcowe
Bridgestone zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub dostosowywania – według własnego
uznania – niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu oraz do wstrzymania tej kampanii bez
konieczności wskazania powodu, jak również do modyfikowania i dostosowywania niniejszego
Regulaminu, jeżeli okoliczności będą tego wymagały, nie ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności
za straty, które mogą ponieść uczestnicy.
Wszelkie modyfikacje i dostosowania Regulaminu, a także wstrzymanie, zmiana lub dostosowanie
kampanii promocyjnej będą ogłaszane na stronie internetowej promotion.bandag.eu
Niniejszy Regulamin jest dostępny w poniżej wskazanych językach pod poniższymi linkami:
angielski – niemiecki – holenderski – hiszpański – włoski – francuski – polski
W razie braku konkretnej wersji językowej lub w przypadku pytania dotyczącego interpretacji
niniejszego Regulaminu w wersji innej niż wersja angielska, obowiązuje oryginalna wersja Regulaminu
w języku angielskim.
Nieważność dowolnego postanowienia lub części postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie
w żaden sposób wpływać na ważność pozostałej części postanowienia lub pozostałych postanowień
i klauzul.

Niniejszy Regulamin podlega prawu belgijskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu
rozstrzygają sądy w Brukseli, Belgia.
(*)- Na terenie Polski żaden partner dystrybucyjny Bridgestone nie bierze udziału w Promocji.
Promocja jest dostępna wyłącznie u franczyzobiorców Bandag.

-----------------------------------------

