Regulamin Programu
Wymiana Fotelików Powypadkowych marki BeSafe
(dalej jako: „Regulamin”)

Postanowienia Ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady działania
i organizacji Programu „Wymiana Fotelików Powypadkowych marki BeSafe”
(zwanego dalej jako: „Program”)

§2
1. Organizatorem jest dystrybutor produktów marki BeSafe na terenie Polski –
J. Musioł Marko P.P.H.U Spółka Jawna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 44330, ul. Rybnicka 2D wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140718, NIP 647051-22-32, REGON 271026937 (zwanego dalej jako: „Organizator”).
2. Dla potrzeb Regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:
a) Fotelik marki BeSafe – dziecięcy fotelik samochodowy produkcji HTS
BESAFE AS nie starszy niż 6 lat (wiek fotelika liczony od daty sprzedaży
wskazanej na dowodzie zakupu) i posiadający etykietę z numerem
seryjnym.
b) Uczestnik programu – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki do wzięcia
udziału w Programie – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
c) Wypadek drogowy – zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym,
spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z
uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
d) Kolizja drogowa – zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym,
spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne

(uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub tez
jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

Czas i miejsce prowadzenia programu
§3
1. Program przeprowadzony jest na terenie Polski, w terminie od dnia
01.01.2016 r. do dnia 31.12.2020 r. lub do odwołania przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa i przebieg Programu
§4
1. Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Prawo do udziału w Programie na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do
czynności prawnych.

§5
1. Prawo do udziału w Akcji Promocyjnej i Wymiany Fotelika Powypadkowego
marki BeSafe na nowy mają uczestnicy którzy w okresie trwania Programu
(tj. 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. lub do odwołania przez Organizatora)
spełniają poniższe warunki:
a) Mieli wypadek drogowy/kolizję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
którego uczestnikiem było dziecko podróżujące w foteliku marki BeSafe
nie starszym niż 6 lat (wiek fotelika liczony od daty sprzedaży wskazanej
na dowodzie zakupu),
b) Nie później niż 14 dni po wypadku/kolizji zgłoszą chęć udziału w
Programie poprzez zgłoszenie się do Organizatora za pomocą poczty
elektronicznej.
c) Prześlą w zgłoszeniu do Organizatora Programu kopie niżej
wymienionych dokumentów:
• Kopia dowodu zakupu fotelika lub fotelika i/lub bazy ISOfix*
• Kopia notatki policyjnej sporządzonej na miejscu wypadku/kolizji
przez policjanta z uwzględnieniem, iż w wypadku/kolizji brało

udział dziecko podróżujące w foteliku samochodowym marki
BeSafe*
• Dokumentacja
zdjęciowa
z
miejsca
wypadku/kolizji
przedstawiająca uszkodzenia pojazdów biorących udział w
wypadku/kolizji*
• Dokumentację przedstawiającą ogólny wygląd, stan i ewentualnie
widoczne uszkodzenia fotelika samochodowego*
• Dokument/Zaświadczenie z Ubezpieczalni poświadczające, że
poszkodowany nie ubiega się u Ubezpieczyciela o odszkodowanie
za fotelik
(* dokumenty konieczne)
d) Wymiana fotelika powypadkowego lub fotelika powypadkowego i bazy
ISOfix powypadkowej na nowe realizowana jest, jeżeli zasadne jest dalsze
użytkowanie fotelika przez dziecko (wiek dziecka wskazuje na dalsze
użytkowanie fotelika)
e) Wymiana fotelika powypadkowego na nowy następuje na ten sam
model fotelika w kolorze dostępnym u Organizatora Programu lub jeżeli
model fotelika powypadkowego nie występuje w sprzedaży lub został
wycofany ze sprzedaży, wówczas model fotelika wybierany jest przez
Organizatora na podstawie wieku, wagi i wzrostu dziecka. Wymiana bazy
ISOfix następuje na tą samą bazę, która uczestniczyła w wypadku. Jeżeli
baza ISOfix nie występuje w sprzedaży lub została wycofana ze sprzedaży,
wówczas baza ISOfix nie podlega wymianie.
f) Wymiana fotelika powypadkowego lub fotelika powypadkowego i bazy
ISOfix na nowe realizowana jest po ówczesnym przesłaniu przez
Uczestnika do Organizatora fotelika lub fotelika i bazy ISOfix biorących
udział w wypadku w celu ich utylizacji. Koszt dostawy fotelika lub fotelika
i bazy ISOfix powypadkowych do Organizatora pokrywa Uczestnik
Programu.
2. Upoważniony pracownik Organizatora w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych dokona wstępnej weryfikacji przesłanego zgłoszenia i
dokumentów do niego załączonych i na tej podstawie poinformuje
Uczestnika o poprawności dokumentów i wyda decyzję o wymianie fotelika,
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bądź w przypadku braków w załączonej do zgłoszenia dokumentacji poprosi
o jej uzupełnienie.
Decyzja Organizatora dotycząca wymiany fotelika jest autonomiczna i jest
podejmowana na podstawie analizy przesłanych w zgłoszeniu dokumentów.
W przypadku pozytywnej decyzji z Uczestnikiem Programu skontaktuje się
upoważniony pracownik Organizatora i ustali kolor tapicerki fotelika bądź
ewentualnie model fotelika w przypadku gdy model fotelika
powypadkowego nie występuje w sprzedaży bądź został wycofany ze
sprzedaży oraz miejsce i czas dostawy do Uczestnika po ówczesnym dosłaniu
fotelika powypadkowego do Organizatora Programu. Koszt dostawy fotelika
do Uczestnika ponosi Organizator Programu.
Z udziału w Programie wyłączeniu podlegają osoby, które uzyskały od
ubezpieczyciela odszkodowanie za zniszczony w wypadku/kolizji fotelik
samochodowy marki BeSafe lub które były sprawcą wypadku/kolizji lub
których dziecko nie brało udziału w wypadku/kolizji.
Uczestnik może przystąpić do programu wielokrotnie pod warunkiem
spełnienia warunków Regulaminu.

Foteliki na wymianę
§6
1. W okresie trwania Programu Organizator przewidział nieograniczoną liczbę
fotelików marki BeSafe na wymianę za zwrócone przez Uczestników foteliki.
2. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego za uszkodzony w wypadku/kolizji fotelik
samochodowy marki BeSafe.
3. Uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia zaproponowanego modelu fotelika
marki BeSafe, co jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Programie.

Postanowienia końcowe
§7
1. Niniejszy program nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem
wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku
(przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201, poz. 1540).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest J.Musioł
Marko P.P.H.U Spółka Jawna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 44-330, ul.
Rybnicka 2D wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000140718, NIP 647-051-22-32, REGON
271026937.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu z czternastodniowym wyprzedzeniem. Organizator ma
obowiązek poinformować o zmianach Uczestników Programu.
4. Zmiana Regulaminu nie wpływa jednak na prawa Uczestnika uprzednio
nabyte. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego w szczególności o przyrzeczeniu
publicznym (art. 919 – 921) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz
szczegółowych przepisów prawa.
6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego
Regulaminu lub sposobu przeprowadzania Programu jest rzeczowo i
miejscowo właściwy Sąd Powszechny.
7. Biorąc udział w Programie, Uczestnik akceptuje Regulamin w brzmieniu
dostępnym na stronie Organizatora (www.marko-baby.pl) w chwili
przystąpienia do Programu. Przystąpienie Uczestnika do Programu jest
równoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego
treść, w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
8. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w
Programie w każdej chwili poprzez złożenie stosownego oświadczenia na
podany w Regulaminie adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres
Organizatora.

§9
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Programu zawiesić
udział w nim Uczestnika (w tym wstrzymać wymianę fotelika lub zażądać
zwrotu wymienionego fotelika marki BeSafe, gdy już został wydany) w
stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym
Regulaminem i z zasadami współżycia społecznego.

2. Postępowanie wyjaśniające sytuację, o której mowa w pkt. 1 powyżej,
zostaje podjęte przez Organizatora z chwilą dokonania zawieszenia
Uczestnika i musi zostać zakończone w terminie 14 dni.
3. W przypadku jeśli postępowanie opisane w pkt. 2 powyżej potwierdzi
podejrzenia na podstawie których zostało podjęte, Organizator wykluczy
Uczestnika z Programu podając uzasadnienie swojej decyzji na piśmie.
Uzasadnienie zostanie doręczone Uczestnikowi na adres podany do wysyłki
nowego fotelika. Wykluczenie jest równoznaczne z odmową wymiany
fotelika powypadkowego marki BeSafe na nowy.
4. W przypadku, jeśli w toku wyjaśnień zaistniałej sytuacji podejrzenie, o
którym mowa powyżej, okaże się nieuzasadnione, Organizator niezwłocznie
przywróci Uczestnika do Programu.

§10
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

