- REGULAMIN PROMOCJI „KOMFORTOWY MARZEC” –
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Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą „COMFORT” (dalej jako: „Akcja
Promocyjna”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324104, posiadająca NIP 6922461623 i kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000
złotych, opłacony w całości (dalej jako „Organizator”).
Okres trwania Akcji Promocyjnej jest ograniczony. Akcja Promocyjna trwa w okresie od 01.03.2020 do 31.03.2020.
Akcja Promocyjna prowadzona jest w punktach najmu Organizatora (adresy punktów najmu są dostępne na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.ipanek.pl) zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.
Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Uczestnik”) może być każdy, kto spełnia wymogi przewidziane dla najemcy
wynajmowanej klasy samochodu zgodnie z Regulaminem PANEK S.A. w zakresie najmu samochodów (dalej jako: „Regulamin
PANEK S.A.). Regulamin PANEK S.A. dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.ipanek.pl w zakładce Regulamin
oraz w siedzibie Organizatora.
Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest:
1) wynajem samochodu klasy C, C automat, C+ lub C+ automat znajdującego się we flocie Organizatora na okres minimum
2 dni przypadającego w okresie Akcji Promocyjnej (ust. 3 powyżej);
2) uprzednia wcześniejsza rezerwacja samochodu bezpośrednio u Organizatora za pośrednictwem infolinii (pod numerem
665 800 000), drogą elektroniczną (na adres e-mail: bok@panek.eu) lub w jednym z punktów wynajmu Organizatora z
terminem najmu samochodu przypadającym w okresie trwania Akcji Promocyjnej.
3) odbiór przez Uczestnika uprzednio zarezerwowanego samochodu z punktu wynajmu Organizatora wskazanego w ust. 4
Regulaminu;
4) odbiór samochodu musi nastąpić najpóźniej w dniu 31.03.2020 w jednym z punktów wynajmy Organizatora;
5) zwrot przez Uczestnika samochodu do punktu wynajmu Organizatora położonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego ustalonego z Organizatorem miejsca na terenie miasta w Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Organizator
posiada punkt wynajmu (zwrot do innego miejsca na terenie miasta niż punkt Organizatora wiąże się z obowiązkiem
uiszczenia przez Uczestnika dodatkowej opłaty zgodnie z Regulaminem PANEK S.A.);
6) spełnienie wszystkich warunków najmu samochodów obowiązujących u Organizatora zgodnie z Regulaminem PANEK
S.A. oraz dopełnienie obowiązujących u Organizatora procedur związanych z najmem samochodu (w tym m.in. zawarcie
umowy najmu, preautoryzacja, akceptacja Regulaminu PANEK S.A.);
7) posiadanie przez Organizatora dostępnych (nie wynajętych lub nie objętych rezerwacją) samochodów klasy C, C
automat, C+ lub C+ automat objętych Akcją Promocyjną.
Skorzystanie z Akcji Promocyjnej wymaga łącznego spełnienia wszystkich warunków wskazanych w ust. 6 powyżej.
Spełnienie przez Uczestnika warunków Akcji Promocyjnej opisanych w Regulaminie skutkuje obniżeniem stawki wynajmu
jednego samochodu do kwoty: 100 złotych dla klasy C za dobę najmu, 110 złotych dla klasy C automat za dobę najmu, 115
złotych dla klasy C+ za dobę najmu, 125 złotych dla klasy C+ automat za dobę najmu. W ramach Akcji promocyjnej obniżeniu
ulega wyłącznie koszt najmu za wynajem samochodu - wszystkie inne kwoty związane z najmem samochodu, w tym koszty i
opłaty dodatkowe wskazane w Regulaminie PANEK S.A. są naliczane w pełnej wysokości.
Uczestnik może skorzystać z Akcji Promocyjnej wielokrotnie w okresie jej trwania. Uczestnik może przedłużyć okres najmu
zgodnie z postanowieniami Regulaminu PANEK S.A., przy czym cena za każdą następną dobę najmu ustalana jest zgodnie ze
stawką z umowy najmu.
Organizator zastrzega, że nie wszystkie samochody klasy C, C automat, C+ lub C+ automat znajdujące się we flocie
Organizatora objęte są Akcją Promocyjną, a o możliwości skorzystania z Akcji Promocyjnej decyduje kolejność rezerwacji i
dostępność samochodów objętych Akcja Promocyjną.
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324104. Szczegółowe postanowienia dotyczące
danych osobowych, w tym zasad, sposobu i celów ich przetwarzania reguluje Polityka Prywatności dostępna na stronie
internetowej Organizatora www.ipanek.pl w zakładce Polityka Prywatności oraz w siedzibie Organizatora.
Reklamacje należy kierować na adres Organizatora z ust. 2 Regulaminu lub drogą e-mail na adres: reklamacje@panek.eu.
Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji, w tym terminu ich rozpatrzenia zawarte są w Regulaminie PANEK S.A.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w punktach wynajmu Organizatora, u przedstawicieli Organizatora
wydających samochody oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.ipanek.pl
Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami i zniżkami obowiązującymi u Organizatora.
Akcja Promocyjna nie jest konkursem, grą losową, grą w karty ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.

16. Najem samochodu obywa się na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie PANEK S.A., z zastrzeżeniem postanowień
niniejszego Regulaminu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji Promocyjnej, w tym wydłużenia lub skrócenia okresu
obowiązywania Akcji Promocyjnej, w każdym czasie bez podania przyczyny. O zmianie Organizator poinformuje na stronie
internetowej pod adresem www.ipanek.pl. oraz dodatkowo drogą e-mail osoby, które złożyły już rezerwacje na samochód w
ramach Akcji Promocyjnej, a ich najem jeszcze się nie zakończył. Zmieniony Regulamin Akcji Promocyjnej zostanie
zamieszczony na stronie www.ipanek.pl oraz będzie udostępniony w sposób wskazany w ust. 13 Regulaminu. Zmiana
Regulaminu lub wcześniejsze zakończenie Akcji Promocyjnej nie będą miały wpływu na prawa nabyte Uczestników, w
szczególności uprawnienia Uczestników, którzy dokonali rezerwacji lub najmu samochodu w ramach Akcji Promocyjnej przed
ogłoszeniem Organizatora o zmianie okresu trwania Akcji Promocyjnej.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020.

