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PROMOCJA “Samochód 1000 złotych taniej” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji (dalej „Promocja”) jest Carsmile spółka akcyjna z siedzibą  

w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724919, której dokumentacja rejestrowa jest 

przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010800013, REGON: 369367192 (dalej "Organizator"). 

2. Zasady i warunki udziału w Promocji określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).  

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.otomotoklik.pl. 

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r. ani konkursem w rozumieniu art. 919 – 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny. 

 

§ 2. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Z Promocji mogą skorzystać użytkownicy serwisu internetowego 321sprzedane.pl, którzy wyrazili 

zgodę na otrzymywanie od 321Sprzedane.pl sp. z o.o. treści marketingowych  

i ofert handlowych oraz otrzymali korespondencję informującą o możliwości udziału  

w Promocji Organizatora (dalej „Użytkownicy”). 

2. Promocja polega na przyznaniu jednorazowej zniżki w wysokości 1000 zł brutto na zakup pojazdu 

od Organizatora oferowanego na stronie internetowej otomotoklik.pl, na warunkach określonych w 

Regulaminie. 

3. Do udziału w Promocji uprawnia voucher z kodem zniżkowym otrzymany przez Użytkownika od 

Organizatora w ramach korespondencji e-mail przesłanej  

przez 321Sprzedane sp. z o.o. w okresie trwania Promocji. 

4. Z jednego kodu zniżkowego można skorzystać tylko raz. 

5. Aby aktywować zniżkę Użytkownik zainteresowany zakupem, leasingiem lub inną formą finansowania 

wejścia w posiadanie pojazdu oferowanego w ramach portalu www.otomotoklik.pl powinien zgłosić 
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Organizatorowi chęć wykorzystania vouchera wysyłając e-mail z kodem zniżkowym na adres 

pomoc@otomotoklik.pl lub przekazując informację o Voucherze doradcy klienta zajmującego się 

obsługą Użytkownika korzystającego z usług platformy www.otomotoklik.pl. Zgłoszenie, o którym 

mowa  

w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę do obniżenia kwoty ceny pojazdu przez Organizatora.  

6. Zniżka może być zastosowana wyłącznie: 

a) do zakupu jednego pojazdu (brak możliwości skorzystania z niej w przypadku zakupu pojazdów 

w pakiecie) oraz 

b) do zakupu pojazdu, którego cena wynosi co najmniej 20 000 zł brutto.  

7. Promocja dotyczy wyłącznie ofert regularnych i nie łączy się z innymi promocjami.  

8. Promocja obowiązuje w okresie do 31.12.2021 r. (decyduje data podpisania umowy, której 

przedmiotem jest pojazd oferowany w ramach platformy www.otomotoklik.pl.  

9. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży pojazdu, w ramach której 

Użytkownik skorzystał z vouchera z kodem zniżkowym, Użytkownik otrzyma nowy voucher o takiej 

samej wartości nominalnej, jak przyznany w ramach Promocji. Wykorzystanie nowego vouchera 

podlega warunkom opisanym w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: pomoc@otomotoklik.pl lub pisemnie na adres Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail zgłaszającego, okoliczności 

uzasadniające reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną 

na adres e-mail podany przez zgłaszającego, chyba że zgłaszający zażąda  

w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany  

w treści reklamacji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, przerwania Promocji lub jej wcześniejszego 

zakończenia. Zmiany do Regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać po 

upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej [otomotoklik.pl]. 

http://www.otomotoklik.pl/
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5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania 

sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie 

niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


