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KARTA PODARUNKOWA EURO
O WARTOŚCI

110 PLN brutto

ZAŁĄCZ POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI

PO POZYTYWNEJ WERYFIKACJI
OTRZYMASZ WYBRANĄ NAGRODĘ ZA 1 PLN

* Przy zakupie minimum 10 sztuk akumulatorów
CENTRA Start-Stop AGM / EXIDE Start-Stop
AGM, wartość tych akumulatorów na fakturze
liczona jest x2 do wartości pakietu.
Wygląd nagród może odbiegać
od wizualizacji
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INTELIGENTNY PROSTOWNIK
EXIDE 12/7

* Przy zakupie minimum 10 sztuk akumulatorów
CENTRA Start-Stop AGM / EXIDE Start-Stop
AGM, wartość tych akumulatorów na fakturze
liczona jest x2 do wartości pakietu.
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* Przy zakupie minimum 10 sztuk akumulatorów
CENTRA Start-Stop AGM / EXIDE Start-Stop
AGM, wartość tych akumulatorów na fakturze
liczona jest x2 do wartości pakietu.
Wygląd nagród może odbiegać
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1.1. O
 rganizator – EXIDE TECHNOLOGIES S.A., z siedzibą pod adresem: 61-016 Poznań,
ul. Gdyńska 31/33, zwany dalej również jako EXIDE.
1.2. S
 przedaż Premiowa – ogólnopolska akcja sprzedaży premiowej o nazwie „WYGRYWASZ
NA STARCIE – ODJECHANE KORZYŚCI!”, skierowana do Punktów Sprzedaży Detalicznej
i trwająca w okresie od 28 stycznia 2019 do 8 marca 2019 roku.
1.3. Uczestnik – Punkt Sprzedaży Detalicznej biorący udział w Sprzedaży Premiowej, prowadzący
wyłącznie sprzedaż detaliczną akumulatorów rozruchowych. Uczestnikiem nie mogą być
podmioty wymienione w podpunkcie 2.5.
1.4. D
 ystrybutor – firma współpracująca bezpośrednio z EXIDE na podstawie zawartej z EXIDE
Umowy o Współpracy lub innej umowy, której przedmiotem jest dostawa akumulatorów,
prowadząca sprzedaż akumulatorów. Informacje o Dystrybutorach dostępne są
u Przedstawicieli Handlowych EXIDE lub uzyskać je można poprzez strony internetowe:
www.exide.com i www.wygrywasznastarcie.pl
1.5. P
 rzedmioty Sprzedaży Premiowej:
autoSTART 1 – karta upominkowa Orlen o wartości 110 PLN brutto
autoSTART 2 – karta podarunkowa EURO o wartości 110 PLN brutto
autoSPEED 1 – karta upominkowa Orlen o wartości 280 PLN brutto
autoSPEED 2 – karta podarunkowa EURO o wartości 280 PLN brutto
autoSPEED 3 – inteligentny prostownik EXIDE 12/7

ZA MIN. 5
3 000
500 PLN NETTO

autoFORCE 1 – karta upominkowa Orlen o wartości 700 PLN brutto
autoFORCE 2 – karta podarunkowa EURO o wartości 700 PLN brutto
autoFORCE 3 – inteligentny prostownik EXIDE 12/15 + inteligentny prostownik EXIDE 12/5.5

I WYBIERZ
NAGRODĘ ZA

LUB

INTELIGENTNE PROSTOWNIKI
EXIDE 12/3.8 ORAZ 12/2.2 LI-ION

motoDRIVE 1 – karta upominkowa Orlen o wartości 50 PLN brutto
motoDRIVE 2 – karta podarunkowa EURO o wartości 50 PLN brutto
motoDRIVE 3 – panel stanu naładowania EXIDE z przewodami
motoRACE 1 – karta upominkowa Orlen o wartości 140 PLN brutto
motoRACE 2 – karta podarunkowa EURO o wartości 140 PLN brutto
motoRACE 3 – inteligentny prostownik EXIDE 12/3.8
motoCHAMPION 1 – karta upominkowa Orlen o wartości 300 PLN brutto
motoCHAMPION 2 – karta podarunkowa EURO o wartości 300 PLN brutto
motoCHAMPION 3 – i nteligentny prostownik EXIDE 12/3.8 + inteligentny prostownik
EXIDE 12/2.2 Li-Ion

Wygląd nagród może odbiegać
od wizualizacji
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Regulamin

Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany Przedmiotów Sprzedaży Premiowej
w przypadku zmiany oferty produktów na przedmioty o porównywalnych parametrach
lub właściwościach. Uczestnik nie ma prawa żądania zamiany Przedmiotu Sprzedaży Premiowej
na ekwiwalent w formie pieniężnej ani w innej formie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.6. P
 akiety:
Pakiet autoSTART: pakiet akumulatorów CENTRA/EXIDE o łącznej wartości nie mniejszej niż
3.500 PLN/netto zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczonych
do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika,
Pakiet autoSPEED: pakiet akumulatorów CENTRA/EXIDE o łącznej wartości nie mniejszej niż
7.000 PLN/netto zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczonych
do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika,
Pakiet autoFORCE: pakiet akumulatorów CENTRA/EXIDE o łącznej wartości nie mniejszej niż
14.000 PLN/netto zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora przeznaczonych
do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika
UWAGA: We wszystkich powyższych pakietach, przy zakupie minimum 10 sztuk
akumulatorów CENTRA Start-Stop AGM/EXIDE Start-Stop AGM, wartość tych
akumulatorów na fakturze liczona jest x 2 do wartości pakietu.
Pakiet motoDRIVE: pakiet akumulatorów EXIDE Motorbike & Sport o łącznej wartości nie
mniejszej niż 1.300 PLN/netto zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora,
przeznaczonych do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika,
Pakiet motoRACE: pakiet akumulatorów EXIDE Motorbike & Sport o łącznej wartości nie
mniejszej niż 3.000 PLN/netto zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora,
przeznaczonych do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika,
Pakiet motoCHAMPION: pakiet akumulatorów EXIDE Motorbike & Sport o łącznej wartości
nie mniejszej niż 5.000 PLN/netto zakupionych w okresie trwania Promocji od Dystrybutora,
przeznaczonych do dalszej odsprzedaży detalicznej przez Uczestnika.
W każdym z powyższych przypadków pod uwagę brany jest skumulowany zakup dowolnej
ilości akumulatorów, z zastrzeżeniem maksymalnej ilości faktur dla poszczególnych pakietów,
odpowiednio pakiety autoSTART i motoDRIVE – do 2 szt. FVAT, pakiety autoSPEED
i motoRACE – do 3 szt. FVAT, pakiety autoFORCE i motoCHAMPION – do 4 szt. FVAT, w całym
okresie trwania Sprzedaży Premiowej.
W skład pakietów autoSTART, autoSPEED, autoFORCE zaliczany jest zakup akumulatorów
marki CENTRA i/lub EXIDE do samochodów osobowych i/lub pojazdów ciężarowych i autobusów
i/lub maszyn rolniczych, leśnych i budowlanych, gamy EXIDE Marine&Leisure oraz EXIDE
Motorbike & Sport.
W skład pakietów motoDRIVE, motoRACE, motoCHAMPION zaliczany jest wyłącznie zakup
akumulatorów EXIDE Motorbike & Sport.
UWAGA!
Do łącznej ilości akumulatorów wchodzących w zakup pakietów nie są zaliczane akumulatory
kupione od Dystrybutorów w promocyjnej cenie np. 1 PLN/netto za szt.

2.1. P
 rzedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Sprzedaży
Premiowej „WYGRYWASZ NA STARCIE – ODJECHANE KORZYŚCI!” organizowanej przez
EXIDE dla jej Uczestników, które Uczestnik akceptuje poprzez dokonanie zakupu pakietu
u Dystrybutora oraz po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.
2.2. S
 przedaż Premiowa prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. W
 Sprzedaży Premiowej może wziąć udział każdy Punkt Sprzedaży Detalicznej,
reprezentowany przez jego właściciela (jednoosobowego przedsiębiorcę, wspólnika
spółki itp.) lub jego pracownika (zleceniobiorcę lub inną osobę zajmującą się w danym
miejscu sprzedażą akumulatorów).
2.4. P
 rzystąpienie i udział w Sprzedaży Premiowej są całkowicie dobrowolne.
2.5. W
 Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału:
a) podmioty prowadzące hurtową sprzedaż akumulatorów,
b) pracownicy Organizatora,
c) 	 przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty powiązane kapitałowo
lub osobowo z przedsiębiorstwem Organizatora oraz osoby związane z podmiotami
bezpośrednio uczestniczącymi przy organizacji Sprzedaży Premiowej,
d)	przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty powiązane osobowo
lub kapitałowo z Dystrybutorem,
e)	przedsiębiorcy, spółki, osoby prawne i fizyczne oraz inne podmioty, które w ostatnich
7 latach były dystrybutorem EXIDE,
f)	podmioty, które posiadają zaległe zobowiązania w stosunku do EXIDE lub w stosunku
do obecnych lub byłych Dystrybutorów EXIDE,
g)	podmioty, które naruszają prawa ochronne do znaków towarowych należące do EXIDE,
co zostało stwierdzone przez sąd bądź też postępowanie sądowe lub przygotowawcze jest
w toku,
h)	podmioty, które podczas odsprzedaży towarów EXIDE naruszają prawo ochrony
środowiska, reguły transportu i inne przepisy,
i)	podmioty, które podczas odsprzedaży towarów EXIDE dopuszczają się czynów
nieuczciwej konkurencji.
2.6. O
 rganizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników biorących udział
w Sprzedaży Premiowej.
2.7. U
 czestnicy, którzy w ramach swojej działalności umożliwiają sprzedaż wysyłkową (sprzedaż
na zamówienie telefoniczne, przez Internet itp.) zobowiązani są do przechowywania
(i przedkładania Organizatorowi na jego żądanie) dowodów:
a) wysłania akumulatorów nabytych w ramach Sprzedaży Premiowej do klientów
ostatecznych w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i prawem
transportowym, dotyczącym towarów niebezpiecznych, w szczególności zgodnie
z konwencją ADR (tj. na paletach bądź w szczelnych pojemnikach), lub wydania
akumulatorów osobiście klientom,
b) poinformowania przewoźnika, iż nadawane przesyłki zawierają towary niebezpieczne.
3. W
 ARUNKI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
3.1. D
 okonanie zakupu w okresie obowiązywania Sprzedaży Premiowej co najmniej jednego
pakietu, potwierdzonego otrzymaną/otrzymanymi od Dystrybutora fakturami VAT.

3.2. Z
 głoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację oraz elektroniczny formularz w panelu
użytkownika Sprzedaży Premiowej, dostępnego na stronie www.wygrywasznastarcie.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, liczonym od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej.
3.3. P
 rzejście pozytywnej weryfikacji prawidłowości wypełnienia zgłoszenia, danych
teleadresowych, dokumentów sprzedaży pakietu dokonanej przez Organizatora.
Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione zgłoszenia, a także zgłoszenia niezgodne
z Regulaminem, będą wykluczone z udziału w Sprzedaży Premiowej.
3.4. D
 okonanie płatności za pakiet Dystrybutorowi EXIDE.
3.5. P
 rzekazanie Organizatorowi poprzez załączenie skanu w elektronicznym zgłoszeniu
w panelu promocji www.wygrywasznastarcie.pl – nie później niż w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 8.05.2019 roku – dokumentu potwierdzającego realizację przelewu
bankowego lub dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za pakiet, zgodnego
z dokumentami księgowymi, dotyczącymi danego pakietu, w kasie Dystrybutora.
Nieprzekazanie Organizatorowi w ww. terminie potwierdzenia zapłaty za pakiet powoduje
wykluczenie uczestnika z udziału w Sprzedaży Premiowej w zakresie nieopłaconego pakietu.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. okoliczności poprzez zwrócenie się do
Dystrybutora z wnioskiem o potwierdzenie dokonania płatności – brak potwierdzenia przez
Dystrybutora tej okoliczności wyłącza prawo do zakupu Przedmiotu Sprzedaży Premiowej.
3.6. B
 rak przeterminowanych należności wobec EXIDE oraz jego obecnych bądź byłych
Dystrybutorów, w tym za Przedmioty Sprzedaży Premiowej, zakupione w ramach udziału
w zakończonych akcjach Sprzedaży Premiowej, organizowanych przez EXIDE.
3.7. W przypadku spełnienia łącznie warunków opisanych wyżej w podpunktach 3.1. do 3.6.
niniejszego pkt 3 Uczestnik jest uprawniony do zakupu wybranego Przedmiotu Sprzedaży
Premiowej za 1,00 PLN netto (powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami) w ilości odpowiadającej ilości i rodzajowi zakupionych pakietów, to znaczy:
Pakiet autoSTART – wybór nagrody: autoSTART 1 lub autoSTART 2
Pakiet autoSPEED – wybór nagrody: autoSPEED 1 lub autoSPEED 2 lub autoSPEED 3;
Pakiet autoFORCE – wybór nagrody: autoFORCE 1 lub autoFORCE 2 lub autoFORCE 3;
Pakiet motoDRIVE – wybór nagrody: motoDRIVE 1 lub motoDRIVE 2 lub motoDRIVE 3;
Pakiet motoRACE – wybór nagrody: motoRACE 1 lub motoRACE 2 lub motoRACE 3;
Pakiet motoCHAMPION – wybór nagrody: motoCHAMPION 1 lub motoCHAMPION 2 lub
motoCHAMPION 3;
– na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT.
3.8. Uczestnikowi, który zgłosił przystąpienie do Promocji przysługuje w każdym momencie
trwania Promocji prawo do zmiany zgłaszanego pakietu oraz wyboru nagrody, ale wyłącznie
na pakiet większy niż zgłoszony wcześniej.
4. Z
 ASADY PRZEKAZANIA PRZEDMIOTÓW SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
OKREŚLONYCH W PKT 1.5.
4.1. P
 o spełnieniu wszystkich warunków opisanych wyżej w niniejszym Regulaminie oraz
pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora Przedmiot lub Przedmioty Sprzedaży
Premiowej w ilości przysługującej Uczestnikowi zostaną dostarczone listem poleconym

lub przesyłką kurierską na adres dostawy podany w Zgłoszeniu do Sprzedaży Premiowej.
W przypadku braku adresu wysyłka nastąpi na adres zgodny z danymi na fakturze VAT zakupu
pakietu. Przyjmując przesyłkę, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić jej stan i zaznaczyć
wszelkie uszkodzenia w transporcie na dokumencie przewozowym. Uszkodzenia niewidoczne
z zewnątrz muszą być zgłaszane w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Późniejsze reklamacje
nie będą uwzględniane.
4.2. T
 ermin wysyłki Przedmiotu/Przedmiotów Sprzedaży Premiowej określa się na 30 dni od daty
pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zgodnie z podpunktami 3.3.-3.6.
4.3. U
 czestnik jest zobowiązany do terminowej zapłaty kwoty, określonej wyżej w pkt 3.7.,
na rzecz Organizatora, na podstawie otrzymanej od Organizatora faktury VAT.
4.4. W
 szelkie należne podatki i opłaty skarbowe związane z zakupem Przedmiotu Sprzedaży
Premiowej ponosi Uczestnik.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. O
 rganizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach
warunków i zasad Sprzedaży Premiowej Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim
wyprzedzeniem na stronach www.exide.com oraz www.wygrywasznastarcie.pl
5.2. O
 rganizator ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady Przedmiotów
Sprzedaży Premiowej, ale nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Poczty
Polskiej lub firmy kurierskiej, a w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie
lub uszkodzenie przesyłki zawierającej Przedmiot Sprzedaży Premiowej.
5.3. S
 przedaż Premiowa trwa w okresie od 28 stycznia 2019 roku do 8 marca 2019 roku
– decyduje data sprzedaży zamieszczona na fakturze zakupu pakietu/-ów.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu Sprzedaży Premiowej
w sposób określony w podpunkcie 5.1.
5.4. R
 eklamacje odnoszące się i wynikłe ze Sprzedaży Premiowej, zawierające szczegółowy opis
przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji, powinny być zgłaszane na adres Organizatora,
określony w podpunkcie 1.1. niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Sprzedaży
Premiowej, jednak nie później niż 14 dni po zakończeniu terminu trwania akcji. Wszelkie
decyzje Organizatora będą podjęte nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania reklamacji i będą dla Uczestnika wiążące i ostateczne.
5.5. O
 rganizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika w wypadku
powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy zgłaszający się do Programu przekaże
w zgłoszeniu nieprawdziwe dane bądź nie jest adresatem niniejszej Promocji (Punktem
Sprzedaży Detalicznej).
5.6. P
 rawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Sprzedaży Premiowej określone
są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Sprzedaży Premiowej
dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5.7. N
 iniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Sprzedaży Premiowej
w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.exide.com
oraz www.wygrywasznastarcie.pl
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Niniejszym potwierdza się, że ﬁrma:

Niniejszym potwierdza się, że ﬁrma:
Nazwa ﬁrmy: ...................................................................................................................

Nazwa ﬁrmy: ...................................................................................................................

Adres:...........................................................................................................................

Adres:...........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

biorąca udział w promocji

biorąca udział w promocji

„WYGRYWASZ NA STARCIE – ODJECHANE KORZYŚCI!”

„WYGRYWASZ NA STARCIE – ODJECHANE KORZYŚCI!”

organizowanej przez ﬁrmę EXIDE TECHNOLOGIES S.A. dokonała terminowej płatności za pakiet,
wnosząc zapłatę za poniżej wyszczególnione faktury:

organizowanej przez ﬁrmę EXIDE TECHNOLOGIES S.A. dokonała terminowej płatności za pakiet,
wnosząc zapłatę za poniżej wyszczególnione faktury:

L.p.

L.p.

Numer faktury

Data faktury

Kwota netto faktury

Data zapłaty za fakturę

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

oraz nie posiada przeterminowanych należności wobec naszej ﬁrmy.
Pieczątka Dystrybutora:

Podpis upoważnionego reprezentanta Dystrybutora:
......................................................................

Numer faktury

Data faktury

Kwota netto faktury

Data zapłaty za fakturę

oraz nie posiada przeterminowanych należności wobec naszej ﬁrmy.
Pieczątka Dystrybutora:

Podpis upoważnionego reprezentanta Dystrybutora:
......................................................................

www.wygrywasznastarcie.pl
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* Przy zakupie minimum 10 sztuk akumulatorów CENTRA Start-Stop AGM /
EXIDE Start-Stop AGM, wartość tych akumulatorów na fakturze liczona jest x2
do wartości pakietu.

www.wygrywasznastarcie.pl

