REGULAMIN AKCJI
„SERIA SPECJALNA RENAULT MEGANE SL 120”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji „SERIA SPECJALNA RENAULT MEGANE SL 120” (dalej „Akcja”), jest
spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000121892, NIP: 526-020-59-83, REGON: 012580005, kapitał zakładowy 4 773 000,00PLN w
całości opłacony (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Przystąpienie do Akcji stanowi zaproszenie do przedstawienia przez Organizatora w lokalu
Autoryzowanego Partnera Renault w Polsce oferty zakupu nowego pojazdu Renault MEGANE
w serii specjalnej „SL 120” w promocyjnej cenie (dalej jako „Pojazd”).
3. Regulamin nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Oferta zakupu Pojazdu dostępna jest u Autoryzowanych Partnerów Renault w Polsce po
spełnieniu warunków przewidzianych Regulaminem.
4. Organizator zapewnia w ramach Akcji dostępność 120 (słownie: stu dwudziestu) Pojazdów
dla pierwszych 120 (słownie: stu dwudziestu) Uczestników, którzy zawrą u Autoryzowanego
Partnera Renault w Polsce umowę zakupu Pojazdu na warunkach przedstawionych w ofercie
w lokalu Autoryzowanego Partnera Renault. O dostępności Pojazdu decyduje kolejność
zawierania umów zakupu Pojazdu.
5. Do Akcji, na warunkach określonych w Regulaminie, może przystąpić każda pełnoletnia
osoba fizyczna posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski, posiadająca status
konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego bądź prowadząca własną działalność
gospodarczą oraz osoba prawna (zwane dalej „Uczestnikami”). Ilość samochodów w ofercie
dla każdego z podmiotów jest ograniczona do 1 szt.
6. Uczestnikami Akcji nie mogą ̨ być ́ pracownicy Organizatora, Autoryzowanych Partnerów
Renault i Dacii (w tym Agentów), podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku
z przeprowadzeniem Akcji, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w
rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się:̨ wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
7. Rozpoczęcie Akcji nastąpi w dniu 17 września 2018 r. a zakończenie 05 listopada 2018 r. lub
do wyczerpania zapasów.
8. Akcja jest prowadzona na stronie internetowej megane.renault.pl (zwanej dalej „Strona
Akcji”).

§ 2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI
1. W celu wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik powinien w czasie jej trwania spełnić łącznie
warunki określone w Regulaminie:
a) W dniach od 17 września 2018 r. do 05 listopada 2018 r. dokonać kontaktu za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Akcji, w celu
umożliwienia Organizatorowi przedstawienia oferty zakupu Pojazdu. Po rejestracji na
Stronie Akcji, Uczestnik otrzymuje mail z potwierdzeniem rejestracji i dalszą instrukcją.
b) Podczas kontaktu telefonicznego ze strony konsultanta Działu Obsługi Klienta Organizatora,
potwierdzić chęć zakupu modelu Renault MEGANE w serii specjalnej „SL 120” oraz wybrać
dogodnego dla siebie Autoryzowanego Partnera Renault, w celu umówienia spotkania i
podpisania umowy zakupu. Uczestnik, który w rozmowie z konsultantem, potwierdzi chęć
skorzystania z oferty, otrzyma mail z potwierdzeniem przekazania zgłoszenia do wybranego
przez Uczestnika Autoryzowanego Partnera Renault.
c) Podczas wizyty u Autoryzowanego Partnera Renault zawrzeć umowę zakupu Pojazdu,
zgodnie z przedstawioną Uczestnikowi ofertą na Pojazd.

§ 3. DANE OSOBOWE
1. Administratorem podanych danych osobowych Uczestników Akcji jest Renault Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul.
Marynarskiej 13 (dalej również jako Administrator). Administrator powołał Inspektora
Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych, w tym w sprawie realizacji uprawnień związanych z
przetwarzaniem danych osobowych. IOD jest do dyspozycji Uczestników pod adresem e-mail:
renault.iod@renault.com.pl.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu udziału w Akcji na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”)
w związku z akceptacją niniejszego regulaminu Akcji, jako dane niezbędne do wykonania
umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem. Podanie danych jest niezbędne dla
udziału w organizowanej Akcji, a ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo.
3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody pod formularzem zgłoszenia, dane będą
przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących działalności
Renault Polska. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w ramach zautomatyzowanego
procesu, opartego na profilowaniu, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb

i zainteresowań Uczestnika. Dążymy bowiem do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego
chcemy dostarczać tylko potencjalnie intersujące informacje – spersonalizowane propozycje.
4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane przez czas trwania Akcji oraz
przechowywane oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa. W przypadku udzielenia
zgody na przesyłanie informacji marketingowych dane osobowe Uczestnika będą
wykorzystywane do momentu wycofania zgody.
5. W ramach realizacji celów, o których mowa w ustępach 2 i 3 powyżej, dane będą przekazane
do Renault SAS, Autoryzowanym Partnerom Renault w Polsce oraz podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww.
celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, agencjom marketingowym, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników, posiadają oni następujące prawa, które
mogą zrealizować wobec Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania kopii danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, w tym do profilowania danych;
c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej
dobrowolnością, mogą ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestnika są
przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
W celu realizacji powyższych uprawnień Uczestnik może skontaktować się z Administratorem
bezpośrednio lub za pomocą Inspektora Ochrony Danych - renault.iod@renault.com.pl.
7. Jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych
osobowych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. OGÓLNE INFORMACJE O POJEŹDZIE
1. Pojazd W SERII SPECJALNEJ RENAULT MEGANE SL 120 posiada następujące wyposażenie:
a) nowy silnik benzynowy TCe 115 FAP (dla którego w cyklu mieszanym zużycie paliwa wynosi
od 5,4 l/100 km1, a emisja CO2 od 124 g/km1).
b) główne wyposażenie seryjne serii specjalnej MEGANE SL 120:
- ABS + system wspomagania nagłego hamowania (AFU)
- system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
- system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
- system kontroli ciśnienia w oponach
- 6 poduszek powietrznych
- regulator-ogranicznik prędkości
- instalacja do montażu alarmu
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
- system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na tylnych, bocznych miejscach
- elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
- karta Renault Hands Free
- zespół zegarów i wskaźników z kolorowym, 7-calowym ekranem TFT
- klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- czujnik deszczu i światła
- lusterka boczne elektrycznie składane oraz podgrzewane
- szyby przednie i tylne elektrycznie podnoszone
- radioodtwarzacz cyfrowy (DAB) z Bluetooth®, USB/jack, wyświetlacz kolorowy 7’’
- tapicerka welurowa łączona z elementami skóry ekologicznej
- kierownica z regulacją wysokości i głębokości, pokryta skórą
- fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego
- konsola centralna z podłokietnikiem, tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
- podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
- system MULTI-SENSE w wersji podstawowej
- system wspomagania parkowania tyłem
- światła do jazdy dziennej LED „Edge Light”
- światła przeciwmgłowe
- chromowane obramowanie szyb bocznych
- zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek w kolorze nadwozia
1 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla wersji z silnikiem TCe 115 FAP dla modelu Nowe Renault MEGANE wynosi
od 5,4 do 5,7 l/100 km, a emisja CO2 od 124 g do 131 g/km. Wartości te zostały określone w ramach oficjalnych
procedur badawczych przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w
dniu publikacji. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach
drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak:
masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia dodatkowego),
jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki drogowe
(natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.). Koncern Renault w ramach programu Driving ECO2 wyposaża swoje
samochody w rozwiązania, które pomagają kierowcy aktywnie wpływać na ekonomiczną i ekologiczną jazdę i tym
samym przyczyniają się do ochrony środowiska. Samochody Koncernu Renault budowane są również, zgodnie z
przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, z wykorzystaniem części i materiałów pochodzących z
odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na
renault.pl i u Autoryzowanych Partnerów Renault.

-

obręcze kół ze stopu metali lekkich 16”, Silverine

c.) światła przednie Full LED „Pure Vision”
d.) pakiet MULTIMEDIA 7'' : system multimedialny R-LINK 2 , z nawigacją, mapą Europy w
wersji rozszerzonej, dostępem do usług interaktywnych
e.) pakiet EASY PARKING: system wspomagania parkowania "Easy Park Assist" (w tym system
wspomagania parkowania przód/tył/bok i kamera cofania) + system kontroli martwego
pola (BSW)
f.) koło zapasowe dojazdowe
g.) specjalne oznakowanie „120 EASY LIFE”
h.) pojazd dostępny jest w lakierze metalizowanym o kolorze Czarny Etoile (GNE) – 30 sztuk
albo Czerwony Flamme (NNP) – 30 sztuk albo Niebieski Cosmos (RPR) – 30 sztuk albo Biała
Perła (QNC)- 30 sztuk – bez dopłaty przez Klienta.
2. Cena Pojazdu z wyżej wymienionym wyposażeniem i silnikiem, wynosić będzie 69990 zł
brutto.
3. Wszystkie szczegóły oferty na Pojazd, warunki umowy kupna oraz inne informacje dostępne
są u Autoryzowanych Partnerów Renault w Polsce zgodnie z § 2 Regulaminu. Adresy
wszystkich Autoryzowanych Partnerów dostępne na stronie internetowej renault.pl lub u
Organizatora.

§ 7. REKLAMACJE
1. Wszelkie informacje dotyczące Akcji oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu jej
przeprowadzania Uczestnicy mogą zgłaszać ́ Organizatorowi na piśmie (na adres Organizatora)
bądź za pomocą formularza na stronie https://www.renault.pl/kontakt/formularzkontaktowy.html, do dnia 19 listopada 2018 r. W przypadku reklamacji na piśmie decyduje data
stempla pocztowego lub data złożenia pisma w siedzibie Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać ́ imię,̨ nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres e-mail
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja kierowana do
Organizatora na piśmie powinna być opatrzona dopiskiem “Renault MEGANE SL 120”.
3. Reklamacje rozpatrywane i odpowiedź udzielona będzie pisemnie przez Organizatora w
terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Akcji. Oferta na
Pojazd dostępna u Autoryzowanych Partnerów Renault w Polsce.

