
REGULAMIN PROMOCJI W SIECI WARSZTATÓW RAVENOL PROFESSIONALS 

„Promocja olejów silnikowych CleanSynto 2 + 1” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) jest firma RAVENOL Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Starogardzie Gdańskim, 83-200, ul. Chojnicka 61, REGON: 220627540, NIP: 592-21-85-163, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000307750 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Promocja prowadzona jest we wszystkich warsztatach należących do sieci warsztatów Ravenol 

Professionals. 

3. Promocja trwa od 8 kwietnia do 31 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. 

4. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. 

 

§ 2. ZASADY PROMOCJI 

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty prowadzące warsztaty samochodowe i należące 

do sieci Ravenol Professionals (zwane dalej „Uczestnikami Promocji”). 

2. Przy złożeniu zamówienia na minimum 20 litrów dowolnych olejów w technologii CleanSynto z listy 

promocyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, Uczestnik Promocji nabędzie 

uprawnienie do otrzymania od Ravenol Polska olejów gratisowych  w ilości stanowiącej połowę 

zamówienia (dla przykładu: jeżeli Uczestnik Promocji złoży zamówienie na 20 litrów olejów z listy 

promocyjnej otrzyma gratis 10 litrów dowolnych olejów z tej listy). 

3. Lista promocyjna olejów, o której mowa w ust. 2 niniejszego § 2, zostanie również przesłana drogą 

mailową przez Ravenol Polska do wszystkich uczestników sieci Ravenol Professionals. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest złożenie przez Uczestnika Promocji zamówienia na 

oleje (zgodnie z § 2 ust. 2 Promocji) za pośrednictwem Regionalnego Koordynatora Sprzedaży, 

którego dane zamieszczone są na stronie https://professionals.ravenol.pl/kontakt/ lub poprzez 

kontakt z Biurem Obsługi Klienta Ravenol Polska pod nr tel. (+48) 58-775-01-15 bądź mailowo na 

adres bok@ravenol.pl. 

5. Zamówienia realizowane będą bezpośrednio przez Organizatora. 

6. Gratisowe oleje (wskazane przez Uczestnika Promocji podczas składania zamówienia) zostaną 

dostarczone Uczestnikowi Promocji przez kuriera wraz z zamówieniem stanowiącym podstawę do 

wzięcia udziału w Promocji. 

7. Produkty gratisowe nie będą fakturowane i zostanie na nie wystawiony osobny dokument WZ. 

8. Produkty otrzymane gratisowo nie będą brane pod uwagę w sumowaniu litrów do wykonania 

planu zgodnie z wybranym przez Uczestnika Promocji wariantem umowy o współpracy Ravenol 

Professionals.  

9. Każdy Uczestnik Promocji może z niej skorzystać dowolną ilość razy.  

https://professionals.ravenol.pl/kontakt/
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10. Promocja jest ograniczona ilościowo. 

 

§ 3. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników Promocji w formie 

pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji. 

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest poinformować 

reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego 

lub poczty elektronicznej, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

2. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników Promocji przekazywanych w ramach 

przesyłanych ankiet jest Organizator. 

3. Uczestnicy Promocji akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Ravenol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim swoich 

danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia promocji zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały bezwzględnie 

obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

http://www.professionals.ravenol.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. 

 

 

 


