REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
50 zł zniżki na OC / AC z Mfind

1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Uczestników akcji
promocyjnej 50 zł zniżki na OC / AC z Mfind („Akcja Promocyjna”).
1.2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946, REGON: 014992887, numer
rejestrowy BDO: 000012313, kapitał zakładowy w wysokości 28 336 200,00 zł,
wpłacony w całości („Organizator”).
1.3. Akcja Promocyjna jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej, za pośrednictwem
strony internetowej: https://motointegrator.com/pl/ („Platforma”). Zasady działania
Platformy określa zamieszczony na niej regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną.
1.4. Akcja Promocyjna trwa od dnia 7 listopada 2018 r. do wyczerpania kodów.
2.
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
2.1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być wyłącznie użytkownik Platformy, który w
czasie trwania Akcji Promocyjnej posiada aktywne konto kierowcy w ramach Platformy
oraz spełni warunki określono w pkt 2.2. poniżej („Uczestnik” lub „Uczestnicy”).
Użytkownik, który nie posiada konta kierowcy w ramach Platformy może dokonać
rejestracji pod poniższym adresem: https://motointegrator.com/pl/pl/konto/zarejestruj
oraz dokonać jego aktywacji, postępując zgodnie z instrukcjami wskazanymi przez
Organizatora.
2.2. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej użytkownik, który posiada aktywne konto
kierowcy w ramach Platformy, powinien:
a) zalogować się do swojego konta kierowcy w ramach Platformy;
b) kliknąć w banner wyświetlony na jego tzw. dashboardzie, uruchamiając tym samym
modal z informacją o tym, że na adres e-mail użytkownika wskazany podczas
rejestracji zostanie wysyłany mail z indywidualnym kodem promocyjnym;
c) wyrazić zgodę na przesłanie maila z kodem promocyjnym, o którym mowa powyżej,
klikając w przycisk „POTWIERDZAM”.
2.3. Dla Uczestników, którzy w czasie trwania Akcji Promocyjnej skorzystają z Platformy w
sposób określony w pkt 2.2. powyżej, Organizator przewidział możliwość otrzymania
kodu promocyjnego do wykorzystania w ramach internetowej porównywarki
ubezpieczeń OC/AC dostępnej pod adresem: https://www.mfind.pl/50plus/mFind
(„mFind”), uprawniającego do otrzymania zwrotu o wartości 50 złotych netto, w
razie zakupu ubezpieczenia OC lub pakietu OC/AC za pośrednictwem mFind w ciągu 12
miesięcy od chwili uzyskania kodu promocyjnego. Szczegółowe zasady dotyczące
skorzystania z kodu promocyjnego oraz zawarcia umowy ubezpieczenia
komunikacyjnego zostały zamieszczone na platformie mFind.
3.
REKLAMACJA
3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej wraz z uzasadnieniem,
mogą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej, na adres poczty
elektronicznej Organizatora – kontakt@mi.eu w czasie trwania Akcji Promocyjnej oraz
przez okres 7 dni po jej zakończeniu. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po
upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3.2. Reklamacja, oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek: Reklamacja –
Akcja Promocyjna 50 zł zniżki na OC / AC z Mfind oraz imię i nazwisko składającego
reklamację, nazwę Uczestnika, adres do korespondencji.
3.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
3.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod
warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników.

