
REGULAMIN PROMOCJI MONTAŻ GRATIS W SIECI FEU VERT 
 

Informacje ogólne 
 
1. Organizatorem Promocji „Montaż gratis w serwisach Feu Vert” jest OPONEO.PL S.A.,85-145 
Bydgoszcz, ul. Podleśna 17, NIP 953-24-57-650, REGON 093149847. 
 
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Montaż gratis w serwisach Feu Vert”. 
 
3. Usługa ogranicza się do firmy OPONEO.PL S.A. 
 
4. Promocja „Montaż gratis w serwisach Feu Vert” realizowana jest w sieci serwisów Feu Vert na 
terenie kraju. 
 
5. Czas trwania promocji jest określony i obejmuje okres od 1.06.2014 do 31.08.2014 roku. 
 
6. Ilość darmowych montaży jest ograniczona do 600. 
 

Warunki i zasady udziału w promocji. 

1. W celu skorzystania z usługi należy dokonać zakupu kompletu (4 sztuk) opon objętych Promocją. 
Informacja jakie to produkty znajduje się na stronie www.oponeo.pl. 
 
2. Klienci, którzy w czasie trwania promocji dokonają zakupu jednego kompletu opon objętych 
promocją, otrzymują możliwość darmowego montażu w jednym z serwisów sieci Feu Vert. 
 
3. Zwielokrotniona ilość upoważnia klienta do zamontowania większej ilości opon w jednym z 
serwisów sieci Feu Vert, przy jednorazowym zakupie klient może zamontować więcej niż jeden 
komplet opon. 
 
4. Zakupy innej ilości niż wielokrotność 4 sztuk wybranych modeli opon nie są premiowane wzięciem 
udziału w promocji. 
 
5. Stanowisko w serwisie należy zarezerwować w określonym okresie, tj. od 2.06.2014 do 30.09.2014 
roku. 
 
6. Z darmowego montażu należy skorzystać maksymalnie 30 dni od daty złożenia zamówienia.  
 
7. Aby wziąć udział w Promocji należy od razu, podczas składania zamówienia, wybrać usługę „Odbiór 
i montaż w serwisie” oraz dokładny termin montażu. 
 
8. Wybrany serwis sieci Feu Vert otrzymuje informacje od firmy Oponeo.pl S.A. o rezerwacji 
stanowiska w określonym terminie. Klient nie musi posiadać potwierdzenia rezerwacji stanowiska 
oraz kontaktować się z serwisem w tej sprawie. 
 
10. Promocja obowiązuje zarówno składając zamówienie przez stronę internetową, jak i 
telefonicznie. 
 
11. Wybranie usługi „Odbiór i montaż w serwisie” zobowiązuje do zamontowania opon w danym 
serwisie sieci Feu Vert w wybranym terminie. Nie ma możliwości odbioru opon w serwisie bez 
montażu. 



 
12. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy miast, w których znajduje się dany serwis oraz 
miejscowości znajdujących się w pobliżu wybranego serwisu sieci Feu Vert. Serwisy Feu Vert mieszczą 
się w następujących miastach: 
 

 Bydgoszcz 

 Gdańsk 

 Gdynia 

 Katowice 

 Kraków 

 Łódź 

 Poznań 

 Szczecin 

 Janki k/Warszawy 

 Warszawa 

 
13. Lista serwisów sieci Feu Vert dostępna jest w szczegółach promocji na stronie www.oponeo.pl. 
 
14. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi  
do niego żadnych zastrzeżeń. 
 
Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone  
niniejszym regulaminem.  
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie  
przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań  
związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby  
organizatora.  
 
3. Regulamin Promocji „Montaż gratis – do ustalenia” jest dostępny na stronie internetowej  
www.oponeo.pl do publicznej wiadomości. 
 
4. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  
 


