
Regulamin akcji promocyjnej 

           Mierzymy wysoko w Kia KORCZYK” 

(dalej zwany „Regulaminem”) 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Mierzymy wysoko w Kia KORCZYK”  zwanej dalej 

„ romocj ”, jest Korczyk Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Warszawskiej 154, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod 

numerem KRS: 0000563028, NIP: 5472154463, REGON: 361767466 zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2.  elem  romocji je t nagradzanie  cze tni  w za za  p nowych samochod w 

elektrycznych: Kia e-Soul lub Kia eNiro lub Kia EV6. 

3.   cja promocji o owi z je w Salonie Organizatora zlokalizowanym w Bielsku-Białej  

ul. Warszawska 154.  

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 31.08.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do 

wyczerpania wyczerpania nagr d.  n ormacja o wyczerpani   i  nagr d i 

za o czeni  promocji zo tanie zamie zczona na  tronie www.korczyk.pl   

5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

II. Warunki Uczestnictwa i przebiegu promocji  

1.  romocja przeznaczona je t dla w zy t ic  o    (fizycznych i prawnych)   t re w 

o re ie promocyjnym do onały za  pu nowego samochodu marki Kia model e-Soul 

lub eNiro lub Kia EV6. 

2. W celu wzi cia  dział  w  romocji oraz  zy  ania nagrody  cze tni  powinien w 

cza ie trwania  romocji do ona  zakupu nowego samochodu marki Kia model e-Soul 

lub eNiro lub Kia EV6. 

3. Do on j c za  p   cze tni  otrzym je vo c er na lot śmigłowcem o wartości 500 zł 

netto, do zrealizowania w terminie uzgodnionym z partnerem Organizatora– mar   

Helipoland.  

4. Vo c er wr czany je t przy wydani   amoc od . 

5.  loś  vo c er w je t ograniczona. 

   .  o t powanie re lamacyjne  

1. Wszel ie re lamacje dotycz ce  po o   przeprowadzenia  romocji  cze tnicy winni 

zgła za  na piśmie i prze ła  na adre   iedzi y Organizatora: ul. Warszawska 154, 

43-300 Bielsko-Biała.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawiera  imi    nazwi  o i do ładny adre   cze tni a 

oraz do ładny opi  i  za adnienie re lamacji.  

3.  e lamacje rozpatrywane   d  przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od 

daty ich otrzymania.  

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem 

poleconym na adre  podany w re lamacji  wy łanym w terminie 7 ( iedmi ) dni od 

daty rozpatrzenia danej reklamacji.  

http://www.korczyk.pl/


5.  o zczenia nierozpatrzone l   nie  wzgl dnione w po t powani  re lamacyjnym 

mog   y  doc odzone przed   dem powszechnym.  

 

IV. Postanowienia  o cowe  

1. Niniejszy Regulamin do t pny jest na stronie internetowej www.korczyk.pl   

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniej zym  eg laminie  

w  a dym cza ie  ez podania przyczyny.  miany w reg laminie nie mog  jedna  

nar  za  praw na ytyc  przez  cze tni  w.  

 

http://www.korczyk.pl/

