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Regulamin promocji „Urodzinowa” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Urodzinowa” jest Green Class sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 

(03-029), ul. Wiktorii Kaweckiej 4, (numer KRS 0000418509) zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja „Urodzinowa” (zwana dalej „Promocją”) skierowana jest do tych podmiotów, 

które w okresie trwania Promocji zakupią u Organizatora mobilną myjnię pojemników typ RS 

500 BIN WASH za kwotę 118 450,00 zł netto (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt złotych netto) powiększoną o podatek VAT obowiązujący w dniu zakupu. 

3. Promocja polega na możliwości wynajęcia przez podmioty, o których mowa w pkt 2: 

a) samochodu Dacia DUSTER Sce 115 S&S – PAKIET GC-PROMO za roczną kwotę 1 zł 

netto (słownie: jeden złotych netto) powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT w 

dniu przekazania, lub do uzyskania liczby 90000 km przebiegu wynajmowanego samochodu 

albo  

b) 40 pojemników MGB FL 1100 litrów i 40 pojemników MGB SPLIT 1100 litrów 

wykonanych z PEHD oraz wg normy EN840,  kolor antracyt za kwotę 1 zł netto za jeden 

pojemnik (słownie: jeden złotych netto) powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT w 

dniu przekazania, przez okres 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy.  

4. Organizator zapewnia odbiór mobilnej myjni pojemników oraz wynajętego samochodu z 

Katowic lub Poznania, gdzie odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi mobilnej 

myjni pojemników oraz wynajętego samochodu. 

5. Dostarczenie przez Organizatora mobilnej myjni pojemników oraz wynajętego samochodu 

a także przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi mobilnej myjni pojemników i 

samochodu w siedzibie Uczestnika Promocji/Klienta jest możliwe na wniosek Uczestnika 

Promocji i za opłatą 1200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych netto powiększoną o należny 

podatek VAT. 

6. Czas trwania promocji wynosi od dnia 1 maja 2017 do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

7.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów obowiązywania Promocji. 

II. Warunki i zasady udziału w promocji „Urodzinowa” 

8. Z promocji wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność polegającą na sprzedaży i 

wynajmie myjni pojemników. Promocja nie jest skierowana do konsumentów w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego.  

9. Promocja ogranicza się do terytorium Polski. 

10. Z promocji wyłączony jest zakup produktów przecenionych oraz produktów zakupionych 

u innych sprzedawców niż Organizator.  

11. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie podmiot, który zakupi u Organizatora 

mobilną myjnię pojemników typ RS 500 BINWASH za kwotę 118 450,00 zł netto (słownie 

sto osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych netto) powiększoną o podatek VAT 

obowiązujący w dniu zakupu. 

12. Udział w Promocji i udostępnianie swoich danych są dobrowolne, przy czym ich nie 

podanie uniemożliwia udział w Promocji. 

13. Podmiot biorący udział w Promocji musi wypełnić następujące czynności: 

a) zapoznać się z niniejszym regulaminem, 

b) przejść szkolenie u Organizatora z zakresu obsługi mobilnej myjni pojemników.  

14. Liczba samochodów i pojemników, o których mowa w pkt 3 wyżej jest ograniczona.  
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III. Prawa i obowiązki Organizatora 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, 

którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu oraz: 

a) prowadzą działania godzące w wizerunek Organizatora, 

b) prowadzą działania naruszające prawo, dobre obyczaje i interes osób trzecich. 

16. W przypadku zaistnienia siły wyższej, na którą Organizator nie ma wpływu, Organizator 

zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zawieszenia lub przerwania Promocji. 

17. Wnioski i spostrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą 

zgłaszać na adres najem@greenclass.pl 

IV. Postanowienia końcowe 

18. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie 

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań 

związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny. 

20. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.greenclass.pl  

21. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter 

pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia regulaminu. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie w 

każdym czasie z ważnych powodów. 

23. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia promocji do 30 (trzydzieści) sztuk 

sprzedanych mobilnych myjni pojemników z wynajętym samochodem lub pojemnikiem za 1 

zł netto. 

24. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia warunków promocji bez podania 

przyczyn. 
25. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie Organizatora 

(www.greenclass.pl). 
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