
Warunki uczestnictwa 

§1 Promocja 

Organizatorem niniejszej akcji wyprzedażowej jest firma DELTICOM AG, Brühlstraße 11, 30169 

Hannover (zwany dalej „Organizatorem”). Uczestnictwo w akcji promocyjnej odbywa się wyłącznie 

na wymienionych poniżej warunkach. Wraz z wzięciem udziału w promocji użytkownik akceptuje 

niniejsze warunki uczestnictwa. 

§2 Wygrana/nagroda/dodatek 

Jako dodatek rozumie się voucher (w wysokości kwoty zamówienia, nie przekraczającej wartości jednego 

zestawu 4 opon). Bon wypłacany jest przez Delticom AG za pomocą gotówki lub przelewu na podane konto 

zwycięzcy. 

§3 Warunki uczestnictwa w promocji 

Aby wziąć udział w promocji, uczestnik musi dokonać zakupu minimum 1 sztuki, a maksimum 4 sztuk takich 

samych opon letnich, zimowych lub całorocznych marki Fulda w okresie trwania promocji w sklepie 

www.oponytanio.pl co najmniej 2 opony letnie, zimowe lub całoroczne marki Goodyear lub Dunlop w 

okresie trwania promocji, a następnie wpisać swoje pełne imię oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer 

telefonu) w podany formularz zamówieniowy i zaznaczyć haczykiem pole „Weź udział w promocji”. 

Promocja trwa od 09.10.2017 (godz. 00:00) do 19.12.2017 (godz. 24:00) na stronie sklepu 

www.oponytanio.pl. Do wzięcia udziału uprawniona jest osoba, na której nazwisko zarejestrowany jest 

adres e-mail. Za poprawność podanego adresu e-mail odpowiedzialny jest uczestnik. Udział w promocji jest 

bezpłatny. Minimalny wiek uczestnika wynosi 18 lat. Udział w promocji mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, 

o ile są zdolne do podejmowania czynności prawnych. Wymiana nagrody nie jest możliwa. Wypłata w 

częściach jest wykluczona. Roszczenie nie jest przenośne/odstępowalne. 

Uczestnicy otrzymują ewentualną wygraną w gotówce lub przelewem bankowym. Dane osobowe 

uczestników zebrane będą jedynie w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej, a po jej zakończeniu zostaną 

usunięte. 

Wraz z przesłaniem firmie Delticom wyżej wymienionych danych potrzebnych do wzięcia udziału w 

promocji, uczestnik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie tych danych w 

wymienionym wyżej zakresie. 

Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę poprzez pisemne oświadczenie wysłane także na 

adres datenschutz@delti.com. Może on również żądać uzyskania informacji o zapisanych przez niego 

danych i/lub ich usunięcia, o ile Delticom AG nie jest zobowiązane na podstawie przepisów prawnych, do 

przechowywania tych danych. 

 

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w promocji jest  poświadczenie, że wszelkie dane osobowe są 

zgodne z prawdą. 

Losowanie odbywa się w połączeniu z akcją promocyjną z wyłączeniem jawności. Zwycięzca zostanie 

wybrany losowo poprzez komputer koncernu Goodyear Dunlop. Zwycięzca zostanie poinformowany przez 

firmę Delticom AG drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej do 31.12.2017. 

§4 Zmiana warunków uczestnictwa 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w każdej chwili. Organizator jest w 

tym przypadku zobowiązany jasno poinformować przyszłych uczestników o tych zmianach. 

https://www.oponytanio.pl/oc.html
http://www.oponytanio.pl/
mailto:datenschutz@delti.com


§5 Przepisy o ochronie danych osobowych, zwolnienie z ograniczeń 

Firma Delticom zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Po 

zakończeniu i rozstrzygnięciu akcji promocyjnej dane osobowe uczestników zostaną usunięte, chyba że 

uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera ze sklepu oponytanio.pl. Poza tym przepisy o 

ochronie danych osobowych gwarantują uczestnikom uzyskiwanie informacji dotyczących zebranych 

danych, ich  korygowanie oraz usuwanie. W związku z tym firma Delticom odsyła do odpowiednich 

przepisów o ochronie danych osobowych: https://www.oponytanio.pl/datenschutz.html  

§6 Wykluczenie z akcji promocyjnej 

Do udziału nieupoważnieni są pracownicy firmy Delticom oraz GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS S.A., 

wraz z przynależącymi/połączonymi spółkami.  

Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału pojedyncze osoby, o ile występują ku temu 

uzasadnione powody, jak np. naruszenie warunków uczestnictwa, podwójne uczestnictwo, niedozwolone 

wpływanie na akcję promocyjną lub stosowanie innych manipulacji. W takich przypadkach również później 

mogą zostać odebrane nagrody oraz zażądany ich zwrot. 

§7 Zakończenie akcji promocyjnej 

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub przerwania akcji z ważnego powodu w każdej chwili 

bez podawania przyczyny. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy z przyczyn technicznych lub prawnych akcja 

nie może przebiegać planowo, lub gdy dochodzi do manipulacji lub ich prób, które wpływają na prawidłową 

realizację akcji. Jeśli tego rodzaju zakończenie spowodowane jest przez działanie uczestnika, wówczas 

organizator jest uprawniony do żądania od tej osoby odszkodowania za powstałe szkody. 

§8 Odpowiedzialność; oprogramowanie osób trzecich 

Wszelka odpowiedzialność firmy Delticom ograniczona jest do winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. 

Delticom nie odpowiada za ewentualne manipulacje lub ingerencje w przebieg akcji. Powyższe ograniczenie 

odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wynikłych z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub 

śmierci. 

Organizator nie odpowiada za problemy lub technicznie nieprawidłowe funkcjonowanie  sieci 

telefonicznych lub połączeń, systemów sieciowych online, serwerów, dostawców, urządzeń lub 

oprogramowania komputerowego, adresów e-mail i haseł, które zostaną odebrane z powodu problemów 

technicznych lub przeciążenia internetu, sieci telefonicznej lub strony internetowej, ewentualnie za 

kombinację wyżej wspomnianych przypadków. Dodatkowo organizator nie odpowiada za uszkodzenia 

urządzeń lub oprogramowania komputerowego uczestników, które powstały przez udział w akcji 

promocyjnej lub też są jej wynikiem. Organizator nie odpowiada za braki lub uszkodzenia wygranej. 

§9 Droga prawna 

Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone. 

 

https://www.oponytanio.pl/datenschutz.html

