Regulamin Promocji
„Kup używany – zyskaj rabat na usługi”
1. Organizatorem Promocji jest:
JD KULEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Gdyni, pod
adresem - ul. Chwaszczyńska 178, 81-571 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377688 NIP: 9581646204, Kapitał Zakładowy:
4.016.000,00 PLN
lub
JD KULEJ SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni,
pod adresem – ul. Chwaszczyńska 178, 81-571 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego w sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000530182 NIP: 5862292902, Kapitał Zakładowy:
660 000 PLN
lub
JD KULEJ OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni,
pod adresem – ul. Chwaszczyńska 178, 81-571 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego w sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700107 NIP: 9581684914, Kapitał Zakładowy:
1 405 000 PLN

zwany dalej Organizatorem w zależności od tego, która spółka jest stroną umowy
sprzedaży samochodu.
2. Promocja obowiązuje przy zakupie pojazdu używanego w dowolnym zakładzie
organizatora.
3. Promocja obowiązuje dla pojazdów zakupionych do dnia 31 grudnia 2020 roku.
4. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne posiadające zdolność prawną, które w okresie trwania Promocji zakupią
u Organizatora pojazd używany.
5. Promocja polega na przyznaniu, podmiotowi zakupującemu pojazd używany u
Organizatora, rabatu w wysokości od 20 do 40 % na kosztów robocizny w serwisie
mechanicznym.
6. Rabat przyznawany jest okres wskazany na karcie rabatowej.
7. Wysokość rabatu dla danego pojazdu jest określana w chwili zakupu. Jeżeli przy
zakupie nie zostanie ona określona, to obowiązuje rabat 20 %.

8. Rabat zostanie przypisany do pojazdu poprzez powiązanie go z numerem VIN pojazdu
i osobą kupującą pojazd w systemie komputerowym Organizatora. W przypadku
zbycia pojazdu rabat nie przechodzi na kolejnego nabywcę
9. Rabat może zostać zrealizowany w każdej ze spółek Grupy JDK wskazanych w
punkcie 1 powyżej niezależnie od tego, od której spółki nastąpiło nabycie pojazdu.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami i rabatami obowiązującymi u
Organizatora lub u pozostałych podmiotów Grupy JDK.
11. Rabat będzie naliczony na fakturze za wykonaną usługę.
12. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej serwis.jdkulej.pl/regulamin-uzywane
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym momencie bez
podania przyczyny. Odwołanie promocji nie ma wpływu na już przyznane rabaty.
15. Informacja o dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w
kwestionariuszu zgód oraz pod adresem internetowym:
JD Kulej sp. z o.o.
https://peugeot.jdkulej.pl/wp-content/uploads/2018/05/klazula-informacyjna-JDKGdynia-1.pdf
JD Kulej Sopot sp. z o.o.
https://kia.jdkulej.pl/wp-content/uploads/2018/07/polityka-prywatności.pdf
JD Kulej Olsztyn sp. z.o.o.
https://ford.jdkulej.pl/wp-content/uploads/2018/06/JDK_Gdynia_Polityka-prywatnoci.pdf

Załącznik nr 1 do regulaminu – Usługi zewnętrzne nie objęte promocją:
Promocji nie dotyczą naprawy zlecane podwykonawcom zewnętrznym takie jak:
- regeneracja turbosprężarek
- regeneracja głowic
- regeneracja alternatora
- regeneracja rozrusznika
- regeneracja przekładni kierowniczej
- regeneracja pompy wspomagania.

