
REGULAMIN konkursu „Weekend z Hondą HR-V”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.  Organizatorem konkursu „Weekend z Hondą HR-V” jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
SMH Toruń Jacek Myśliński, z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 32, NIP 8791576917.
2.  Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terytorium RP, 
posiadające ważny dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu (prawo jazdy).
3.  Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin Organizatora.
5.  Konkurs będzie trwał od 5 do 28.07.2019 roku.

§ 2. Zasady konkursu
1. W ramach Konkursu zostanie opublikowany post z informacją o Konkursie "Weekend z Hondą 
HR-V oraz z zadaniem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/HondaTorun
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać następujące zadanie konkursowe: w komentarzu 
pod postem konkursowym na stronie Facebook.com/HondaTorun odpowiedzieć na pytanie "Gdzie 
spędziłbyś/-abyś weekend mając do dyspozycji nową Hondę HR-V?”; odpowiedź można 
zilustrować zdjęciem lub grafiką, które jednak nie mogą zawierać znaków handlowych marek  
innych niż Honda.
3. Ostateczny termin opublikowania zadania konkursowego to 28.07.2019 godz. 23:59. Każdy 
uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia spóźnione lub niezgodne ze 
wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane. 
4. Spośród wszystkich osób, które spełnią powyższe warunki, powołana przez Organizatora 
konkursu Komisja wybierze jedno zgłoszenie, zawierające najciekawszą odpowiedź na zadanie 
konkursowe, a jego autor zostanie zwycięzcą konkursu. 
5.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 3.08.2019 roku na stronie 
Facebook.com/HondaTorun.
6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 
od niego niezależnych. 
7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do 
nagrody. 

§ 3. Nagroda
1.  Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest jeden voucher uprawniający do bezpłatnego użyczenia od 
Organizatora konkursu zatankowanego do pełna samochodu marki Honda HR-V. 
2.  Zwycięzca konkursu będzie mógł korzystać z użyczonego samochodu wyłącznie na terytorium 
RP przez jeden uzgodniony z Organizatorem weekend rozpoczynający się od godz.17 w piątek, a 
kończący się o godz.10 w następujący po nim poniedziałek, bez konieczności uzupełniania paliwa. 
Ustala się również maksymalny limit kilometrów możliwych do przejechania użyczonym 
samochodem na 1000 km. 
3.  Zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez 
Organizatora o przyznaniu nagrody za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook. 
Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości przesłać 
wiadomość zwrotną ze swoim imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu w celu ustalenia terminu 
odbioru nagrody. W przypadku braku odpowiedzi po trzecim dniu od momentu wysłania 
wiadomości i braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia podanych 
wymogów nagroda przepada.
4.  Nagrodę można zrealizować do dnia 30.09.2019 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z 
Organizatorem. W przypadku nie wykorzystania we wskazanym terminie, nagroda przepada. 
5.  Realizacja vouchera zostanie wykonana na podstawie zawartej z Organizatorem konkursu 
umowy użyczenia. Szczegółowe kwestie związane z użyczeniem, użytkowaniem i zwrotem 
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użyczonego samochodu zostaną ustalone w salonie SMH Toruń.
6.  Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
7.  Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
8.  Zwycięzca Konkursu musi posiadać ważny dokument upoważniający go do prowadzenia 
pojazdu: „prawo jazdy”. 
9.  W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument 
tożsamości ze zdjęciem na dwa dni przed przekazaniem auta.   
10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

§ 4. Reklamacje
1.  Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w czasie 
trwania Konkursu, nie później jednak niż 7 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników. 
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia 
reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 
2.  Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, 
nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, 
treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
3.  Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora. 
4.  Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji wewnętrznej za 
pomocą listu poleconego z dopiskiem na kopercie „Weekend z Hondą HR-V”, najpóźniej w 
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozstrzygnięcie reklamacji przez komisję 
wewnętrzną następuje w formie decyzji, która jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5. Postanowienia końcowe
1.  Organizator  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w jakim jest to 
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn 
związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu. 
2.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu, z ważnych 
powodów, o czym poinformuje niezwłocznie uczestników konkursu.
3.  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją 
konkursu oraz informacyjno-marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz odpowiedzi 
udzielonej na zadane pytanie konkursowe w celu związanym z przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem konkursu pod nazwą  „Weekend z Hondą HR-V”, co w szczególności dotyczy 
rozpowszechniania wizerunku i odpowiedzi w Internecie na stronach:  www.honda.torun.pl oraz 
www.facebook.com/HondaTorun (w formie dokumentacji pisemnej, fotograficznej oraz filmowej z 
wydarzenia) oraz w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Organizatora 
Konkursu. Rozpowszechnianie wizerunku i odpowiedzi,  o których  mowa wyżej nie wiąże się z 
obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub 
odszkodowania z tego tytułu. 
5.  Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz z realizacją praw i 
obowiązków 
związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego 
powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Organizatora. 
6.  Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: 
promocja@honda.torun.pl 
7.  Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi 
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warunkami.


