
REGULAMIN KONKURSU “Wygraj voucher na opony”  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1  

1. Organizatorem konkursu o nazwie ”Wygraj voucher na opony” jest: Oponeo.pl S.A. z 

siedzibą: ul. Podleśna 17, 85-175 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS: 

0000275601,Kapitał akcyjny: 13.936.000 zł; NIP: 953 24 57 650, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator. 

4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).  

5. Konkurs trwa od dnia 25 kwietnia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.  

 

 

UCZESTNICY KONKURSU  

 

§ 2  

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu i spełnią wymagania określone w 

Regulaminie (dalej jako „Uczestnicy”).  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów.  

3. Dane osobowe Uczestników zbierane na potrzeby Konkursu będą wykorzystywane 

wyłącznie w związku z jego przeprowadzeniem, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity D.U. z 2002 r., Nr 

101 poz. 926 ze zm.). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak 

może uniemożliwić Organizatorowi przyznanie nagrody. Administratorem danych 

osobowych jest Oponeo.pl S.A. Ze względu na charakter konkursu danymi niezbędnymi do 

wzięcia w nim udziału są adres mailowy oraz nazwisko Uczestnika.  

 

 

ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 

§ 3  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe obowiązujące w czasie trwania konkursu.  

2. Zgłoszenia zarejestrowane przed lub po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) powyżej 

nie będą uwzględniane w Konkursie i nie mogą wziąć w nim udziału.  

4. O prawidłowości dokonania zgłoszenia decyduje Organizator.  

 

 

NAGRODY  

 

§ 4  

1. Nagroda w Konkursie to – Voucher o wysokości 1 500 zł na zakupy w sklepie 

internetowym Oponeo.pl 

2. Nagrody nie można wymienić na jej ekwiwalent pieniężny.  



3. W przypadku nagród, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej, której wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jej realizacja nie podlega 

podatkowi od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). 

4. W przypadku nagród, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, której 

wartość przekracza kwotę 760 zł, jej realizacja podlega podatkowi od osób fizycznych 

zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). Zwycięzca konkursu zobowiązuje 

się zapłacić zryczałtowany 10% podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody, której 

wartość przekracza kwotę 760 zł. Informacja o kwocie podatku zostanie przesłana zwycięzcy.  

5. W przypadku nagród na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

wartość nagrody należy doliczyć do przychodów zgodnie z art. 14 pkt 2 ust. 8 Ustawy o pod. 

od os. fizycznych. 

6. W przypadku nagród na rzecz osób prawnych jej realizacja podlega podatkowi zgodnie z 

art. 12 pkt.1 ust.2 i pkt 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zmianami). 

7. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od zakończenia konkursu. (31.10.2015) 

 

 

 

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD  

 

§ 5  

1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony korespondencyjnie (e-mail) w przeciągu 2 dni 

roboczych od podjęcia decyzji przez OPONEO.PL S.A 

2. Zwycięzca w konkursie zostanie wylosowany spośród uczestników, którzy spełnią zasady 

określone w § 3.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na kanale Autocentrum.pl na YouTube.  

4. Warunkiem odbioru nagrody jest uzgodnienie z Organizatorem adresu, na który 

dostarczona będzie nagroda.  

5. W przypadku nieotrzymania od Zwycięzcy adresu kontaktowego, oraz braku 

jakiegokolwiek kontaktu do 7 dni od ogłoszenia wyników, Organizator może anulować 

wygraną przeznaczając ją dla kolejnego wylosowanego Zwycięzcy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 6  

1. Wysłanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.  

2. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z zasadami określonymi w Regulaminie mogą 

decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do nagród w Konkursie.  

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


