
REGULAMIN PROMOCJI „Koła Zimowe Gratis”  

   

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Koła Zimowe Gratis” („Promocja”) jest M-Cars Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. z siedzibą w Libertowie przy ul. Góra Libertowska 14, kod 30-444, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla  

Krakowa - KRS 0000398171, NIP: 9442241550,  REGON 122420443 („Organizator”).  

  

2. Okres trwania Promocji: do wyczerpania zapasów    

  

3. Miejscem Promocji jest wirtualny salon oraz punkty sprzedaży BMW M-Cars , 

 

BMW M-Cars 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

BMW M-Cars 30-444 Libertów , Góra Libertowska 14,    

BMW M-Cars 33-300 Nowy Sącz ul.Tarnowska 179 

  

4. Promocja dotyczy samochodów ofertowanych za pośrednictwem „Wirtualnego Salonu” adres: 

www.wirtualnysalon.bmw-mcars.pl – każdy wskazany i wytypowany samochód na portalu www.wirtualnysalon.bmw-

mcars.pl otrzymuje komplet kół zimowych wskazanych i wytypowanych  przez organizatora promocji. 

  

5. Oferta skierowana jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., jak i 

prowadzących działalność gospodarczą którzy w okresie obowiązywania Oferty („Uczestnik Promocji”):  

A. Wyślą zapytanie ze strony wirtualnego salonu oraz wskażą zainteresowanie konkretnym pojazdem z oferty wirtualnego 

salonu, następnie dokonają zakupu samochodu , o których mowa w pkt. 4 powyżej, w dowolnym punkcie sprzedaży 

BMW M-Cars ,  

 

6. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 w przypadku zakupu Samochodu wskazanych w pkt. 4 

powyżej, otrzyma koła zimowe.  

  

7. Promocja nie obejmuje klientów oraz osób które zgłosiły się osobiście do punktów sprzedaży o których mowa w pkt. 3 lub 

za pośrednictwem innych środków komunikacji niż Wirtualny Salon BMW M-Cars lub już otrzymali ofertę inną niż ta która 

jest promowana na stronie wirtualnego salonu. 

 

8. Promocja obowiązuje przy cenie sprzedaży umieszczonej na stronie www.wirtualnysalon.bmw-mcars.pl 

 

 

9. Z Promocji wyłączone są również już samochody przecenione lub już objęte innymi obniżkami oferowanymi w punktach 

sprzedaży BMW M-Cars oraz innych środkach publikacji ogłoszeń samochodów organizatora.  

  

10. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego 

spełnienia warunków określonych w pkt. 5 powyżej.  

  

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

  

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.wirtualnysalon.bmw-mcars.pl 

  

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.  

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2020 r.   

   

Kraków, dnia 30.09.2020 r.    

- Organizator -  
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