
 

 

 
Regulamin i warunki uczestnictwa w Akcji „I Love Eurorepar” 
 
 

 
 
1. Organizator i czas trwania Akcji 
 

Organizatorem akcji handlowej „I love Eurorepar” (dalej: „Akcja”) jest spółka Peugeot Polska Sp. z o.o. (dalej: 
„Organizator”). Akcja trwa w okresie od 7 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku i jest prowadzona na stronie 
internetowej  www.IloveEurorepar.com.  
 
 
2. Warunki uczestnictwa 
 

Akcja „I Love EUROREPAR” skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek 
osobowych innych niż spółki prawa handlowego, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, mających swą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Uczestnikiem Programu może zostać każdy niezależny podmiot, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej wykonuje naprawy samochodów zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 45.20.Z. (dalej: „Uczestnik” 
lub „Serwis”). 

W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie 

umów cywilnoprawnych, podmioty gospodarcze powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Organizatorem, 

Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marek: Peugeot, Citroen, DS, Opel oraz podmioty gospodarcze powiązane 

organizacyjnie lub kapitałowo z nimi. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia podmiotów w stosunku do których ma uzasadnione podstawy, aby 
sądzić, że nie kwalifikują się one do udziału w Akcji.  
 

 
3. Zasady Akcji 
 

 
Organizator oferuje prawnemu przedstawicielowi Serwisu uczestniczącego w Akcji (zwanego dalej również 
„Uczestnikiem”) nieodpłatne otrzymanie jednego z 200 „Pakietów powitalnych - I Love Eurorepar” (zwanych dalej 
„Pakietem Discovery”), udostępnianych przez Organizatora Serwisom zlokalizowanym na terenie Polski. 
 
4. Zawartość Pakietów Discovery 
 
Pakiet Discovery składają się z następujących elementów: 
 

• Płyn skoncentrowany do chłodnic 2L 

• Pióro wycieraczki + klipy 650 mm 

• Pióro wycieraczki + klipy 400 mm 

• Preparat czyszczący do el. układu hamulcowego 

• Filtr paliwa Diesel 

• Filtr kabinowy węglowy 

• Filtr oleju Opel 

• Komplet  4-ech klocków hamulcowych przednich Opel Corsa E 1.0 90 KM 

http://www.iloveeurorepar.com/


 

 

 5. Prawo do Pakietu Discovery 
 

Aby otrzymać Pakiet Discovery Uczestnik lub jakakolwiek inna osoba upoważniona do reprezentowania Serwisu, 
prześle najpóźniej do 31 sierpnia 2021r. zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza online dostępnego na 
stronie www.Iloveeurorepar.com. W formularzu należy wskazać następujące informacje: nazwa warsztatu, 
nazwisko, imię oraz stanowisko Uczestnika, adres pocztowy Serwisu, telefon stacjonarny Serwisu, numer telefonu 
komórkowego, adres e-mail, numer NIP Serwisu. 
 
Przy podziale Pakietów Discovery zostanie uwzględnionych tylko 200 pierwszych wniosków, zgodnie z listą 
opisaną w art. 4 niniejszego regulaminu. Po wyczerpaniu zapasów Pakietów Discovery, na stronie 
www.IloveEurorepar.com pojawi się informacja „wyprzedane”. Wyczerpanie dostępnych 200 Pakietów Discovery 
jest równoznaczne z wcześniejszym zakończeniem Akcji na terytorium Polski. 
 
Niekompletne lub spóźnione zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzania niezbędnej weryfikacji w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika i jego upoważnienia dp 
reprezentowania Serwisu. 
 
Pakiet Discovery nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek sporów ani roszczeń. Nie wiąże się z żadnymi 
rabatami handlowymi w wysokości jego wartości. Pakiet nie podlega wymianie na pieniądze lub inne przedmioty. 

 

 
 
6. Dystrybucja Pakietów Discovery 
 

Pakiet Discovery zostanie dostarczony przez Koordynatora ds. Sprzedaży Części Zamiennych dla danego 
województwa, najpóźniej w momencie zakończenia akcji tj. do 31 sierpnia 2021, bezpośrednio do 
zarejestrowanego Uczestnika. 
 
Pakiet Discovery zostanie przekazany Uczestnikowi za potwierdzeniem odbioru.  
 

Wyżej wymieniony Pakiet Discovery traktowany jest jako próbka mająca na celu testowanie i zaznajomienie się z 
gamą części EUROREPAR. Próbki te przekazywane są w ramach akcji promocyjnej części.  
 
 
7. Akceptacja warunków Akcji 
 
Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, dostępnego na stronie 
www.Iloveeurorepar.com. Wszelkie reklamacje dotyczące interpretacji lub realizacji warunków niniejszego 
regulaminu należy przesyłać pocztą na adres PSA Automobiles SA z siedzibą przy 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 
Poissy, Francja nie później niż miesiąc po zakończeniu Akcji. Reklamacje drogą telefoniczną czy pocztą e-mail nie 
będą przyjmowane. 
 
 
8. Modyfikacja warunków Akcji 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji, skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Akcji, w 
całości lub w części, jeśli uzna to za zasadne. Za takie zmiany warunków Akcji Organizator nie może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności. 

 

 
 
9. Odpowiedzialność 

 
 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników w przypadku niewłaściwego użycia, awarii 
lub innego incydentu związanego z wykorzystaniem systemu informatycznego, dostępu do Internetu, linii 
telefonicznej, innych rozwiązań technicznych lub wysłania poczty elektronicznej na nieprawidłowy adres Serwisu. 

 

Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utratę danych, pomyłki lub spóźnione otrzymanie zgłoszenia 
z zamówieniem Pakietu Discovery w wyniku awarii systemu informatycznego. 

 

Organizator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w 
szczególności szkody materialne, utratę danych lub uszkodzenie oprogramowania i szkody finansowe, wynikające 

http://www.iloveeurorepar.com/


 

 

z korzystania ze strony www.IloveEurorepar.com lub stron z nią połączonych. 

 

Odpowiedzialność Organizatora jest ściśle ograniczona do dostarczenia Pakietu Discovery. W żadnym wypadku 
Organizator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za opóźnienie dostawy czy niemożliwość skorzystania 
przez Uczestnika z Pakietu Discovery w danym czasie, z powodu okoliczności niezależnych od Organizatora. 

 

Organizator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (osobiste, fizyczne, materialne, 
finansowe lub inne) poniesione przez Uczestnika w wyniku Akcji lub powstałe podczas korzystania z Pakietu 
Discovery. 

 

Uczestnik testuje i używa części zawartych w Pakiecie Discovery wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 

 

Części zawarte w Pakiecie Discovery są objęte 2-letnią gwarancją od daty dostarczenia Pakietu. 

 

 

10. Prawo właściwe i jurysdykcja 

 

Niniejsze zapisy odnoszą się do prawa obowiązującego w Polsce. Wszelkie spory, w przypadku których Strony nie 
osiągną polubownego porozumienia, będą kierowane do właściwych sądów w Polsce. 

 

 

11. Dane osobowe 

 

Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik jest zobowiązany podać dane osobowe, wyszczególnione w art. 5 niniejszego 
regulaminu. Informacje te są rejestrowane i zapisywane w pliku komputerowym i są niezbędne do przyjęcia 
zgłoszenia oraz do przydzielenia i dostarczenia Pakietu Discovery. 

 

Informacje te są przeznaczone dla Organizatora i mogą być wykorzystywane w celach kontaktowych, do 
przekazania Pakietu Discovery. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679, Polityka Prywatności dostępna tutaj 
zawiera wszystkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nią przed 
akceptacją Regulaminu. 

 

 

 

Warszawa, dn. 07.06.2021 

- Organizator – Peugeot Polska Sp. z o.o. 


