Regulamin akcji promocyjnej
„Zetor 2022”
obowiązujący od 05.01.2022r.

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Zetor 2022) określa warunki, na jakich odbywa się akcja
promocyjna pod nazwą „Zetor 2022” (zwana dalej: Akcją).
2. Organizatorem Akcji jest ZETOR POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Inwestorska 3, Kalisz,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000041982, kapitał
zakładowy: 18.756.000,00 zł (zwana dalej: ZP).
3. Akcja organizowana jest przez ZP w celu promowania ciągników marki ZETOR na rynku polskim.
4. Akcją objęte są wszystkie fabrycznie nowe ciągnik marki ZETOR wymienione w poniższej tabeli,
znajdujące się w magazynach autoryzowanych przez ZP punktów sprzedaży ciągników marki
ZETOR - punktów sprzedaży należących do podmiotów, z którymi ZP ma podpisaną i
obowiązującą umowę ramową (lista aktualnych autoryzowanych Dealerów Zetor znajduje się na:
www.zetor.pl/siec-sprzedazowa-i-serwisowa), które zdecydują się wziąć udział w Akcji i na jej
zasadach sprzedawać ciągniki marki Zetor, zwanych dalej Autoryzowanymi Dealerami Zetor oraz możliwe do zakupu (w przypadku potwierdzenia takiej możliwości przez ZP), w czasie
trwania Akcji, z centralnego magazynu ZP.
W ramach i na warunkach Akcji, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie,
Uczestnik może uzyskać obniżenie ceny na dany model ciągnika marki ZETOR, kupując go od
Autoryzowanego Dealera Zetor lub ZP, w wysokości opisanej w poniższej tabeli:

MODEL

UPUST klient ostateczny
brutto (zł)

MAJOR CL
PROXIMA CL/GP
PROXIMA HS
FORTERRA CL
FORTERRA HSX

8 700,00
7 700,00
7 400,00
8 700,00
10 200,00

5. Akcja trwa od 05/01/2022 roku do wyprzedaży zapasu ciągników z magazynów Autoryzowanych
Dealerów Zetor, magazynu ZP lub zakończenia Akcji przez ZP. O terminie zakończenia Akcji ZP
poinformuje na stronie internetowej www.traktortozetor.pl. Informacja o zakończeniu Akcji
będzie też dostępna u Autoryzowanych Dealerów Zetor oraz w ZP. ZP ma prawo do zakończenia
Akcji w każdym momencie jej trwania bez podania przyczyn.
6. Akcja ma charakter wyprzedażowy i konkretne modele ciągników są dostępne tylko po
potwierdzeniu ich dostępności przez ADZ lub ZP.
Aby skorzystać z Akcji Uczestnik powinien udać się do najbliższego Autoryzowanego Dealera
Zetor. Następnie po wyborze przez Uczestnika konkretnego ciągnika marki ZETOR (jednego
z wymienionych w tabeli w ust. 4) Autoryzowany Dealer Zetor powinien wydrukować bezpłatny
Kupon, zawierający informację o wysokości obniżenia ceny na dany ciągnik
(w wysokości brutto określonej zgodnie z tabelą z ust. 4). Jeden kupon (w czasie trwania Akcji)

uprawnia do jednego obniżenia ceny. Nie ma ograniczeń, co do ilości nabywanych ciągników
marki Zetor przez jednego Uczestnika.
Aby Kupon stał się ważny i Uczestnik mógł z niego skorzystać i na jego podstawie uzyskać
obniżenie ceny, Uczestnik musi wpisać do niego swoje dane – imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu oraz własnoręcznym czytelnym podpisem podpisać
kupon, akceptując w ten sposób zawarte w nim warunki, potwierdzając dane i udzielone
uprzednio zgody marketingowe. Kupon należy przekazać Autoryzowanemu Dealerowi Zetor
najpóźniej z momentem zawarcia z Autoryzowanym Dealerem Zetor umowy zakupu ciągnika
marki Zetor wskazanego w ust. 4.
Uczestnikiem Akcji (zwanym w Regulaminie Uczestnikiem) może być każda/y osoba/podmiot
posiadająca/y pełną zdolność do czynności prawnych, mająca/y miejsce zamieszkania albo
siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która/y zapoznał/a się z Regulaminem i go
zaakceptuje.
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Nie podanie danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika,
niezaznaczenia jakiejś zgody w Kuponie, niepodpisanie Kuponu uniemożliwia skorzystanie z Akcji,
a w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie obniżenia ceny na podstawie Akcji.
Kontakt z Autoryzowanym Dealerem Zetor i wydrukowanie przez niego Kuponu nie zobowiązuje
Uczestnika w jakikolwiek sposób do realizacji Kuponu. Rezygnacja przez Uczestnika z zakupu
ciągnika będącego w Akcji uniemożliwia uzyskanie obniżki ceny na warunkach opisanych w
Regulaminie. Kupon, z zastrzeżeniem innych warunków z Regulaminu, traci ważność z
momentem jego wykorzystania albo zakończenia Akcji.
Wydrukowanie przez Autoryzowanego Dealera Zetor Kuponu, jego wypełnienie i podpisanie nie
gwarantuje Uczestnikowi otrzymania obniżenia ceny na warunkach opisanych w Akcji jeśli
Uczestnik, natychmiast po otrzymaniu Kuponu Niespodzianka, nie wypełni go i nie zwróci wraz z
podpisaną umową zakupu ciągnika Autoryzowanemu Dealerowi Zetor; ilość ciągników objętych
Akcją jest ograniczona. Lista dostępnych w ramach Akcji ciągników dostępna jest u
Autoryzowanych Dealerów ZETOR lub w siedzibie ZP. Zakup ciągnika na warunkach określonych
w Regulaminie (z obniżką ceny) bez podpisanego przez Klienta m.in. Kuponu jest niemożliwa.
Brak możliwości, z winy Uczestnika, wykorzystania Kuponu nie może być podstawą do
występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do ZP lub Autoryzowanego Dealera
ZETOR.
Wysokość obniżki ceny ciągnika w ramach Akcji jest uzależniona od rocznika i modelu ciągnika;
maksymalną obniżkę ceny, jaką można uzyskać podczas zakupu ciągnika marki ZETOR, biorącego
udział
w
Akcji,
na
podstawie
Kuponu,
wypełnionego,
podpisanego
i przekazanego sprzedawcy (Autoryzowanemu Dealerowi Zetor albo ZP), z zastrzeżeniem
pozostałych warunków opisanych w Regulaminie, wynosi 10.200,00 zł brutto na 1 sztukę ciągnika
Zetor Forterra HSX.
Wykaz obniżek cen na poszczególne ciągniki marki ZETOR objęte Akcją jest dostępny u
Autoryzowanych Dealerów ZETOR oraz w siedzibie ZP i na stronie internetowej
www.traktortozetor.pl. oraz w Regulaminie.
Ilość ciągników marki ZETOR objętych Akcją jest ograniczona.
W przypadku wyczerpania się w ramach Akcji ciągnika wskazanego na kuponie, wydrukowany
kupon traci ważność. Po zakończeniu AKCJI wszystkie niezrealizowane (nieprzekazane
sprzedawcy – Autoryzowanemu Dealerowi Zetor albo ZP – przy zakupie ciągnika) w czasie
trwania Akcji kupony tracą ważność i nie ma możliwości ich wykorzystania.
Akcja odbywa się tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać do ZP. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania przez ZP. O decyzji w przedmiocie reklamacji ZP powiadomi w formie
pisemnej lub dokumentowej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

16. Uczestnictwo w Akcji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest
całkowicie dobrowolne.
17. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Akcji i sprzedażą
ciągnika, jest ZETOR POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Inwestorska 3.
18. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez ZP w celu wykonania obowiązków
związanych z Akcją i obniżeniem ceny określonym w Regulaminie. Uczestnikowi przysługuje m.in.
prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczania dostępu do nich, żądania
ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody
na przetwarzanie, w tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z ZP, który jest
administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781),
Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnik, który uważa, że administrator danych osobowych
przetwarza dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego. Podane dane nie będą
podlegać profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Dane przekazane w związku z Akcją będą przetwarzane przez okres wymagany
przepisami prawa oraz przez końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z
Akcją. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail
biuro@zetor.pl lub pisemnie na adres siedziby ZP.
19. ZP ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie informując o zmianie za pośrednictwem
strony internetowej www.traktortozetor.pl.; zmiana regulaminu nie ma wpływu na uprawnienia
już nabyte przez Uczestnika.
20. Prawa i obowiązki ZP oraz Uczestnika określa Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2022 roku.
Zarząd Zetor Polska sp. z o.o.

