
 

 

  

  

Warunki udziału w konkursie  

1. Konkurs startuje 10.07.2017. Konkurs zostaje zakończony, jak tylko złożony zostanie ostatni z łącznie 50 

wydanych przez MEYLE AG wygrywających kodów, lub gdy upłynie 31.12.2018. Wszyscy uczestnicy, którzy przez 

przypadek znajdą w pakiecie MEYLE-HD wygrywający kod, i prześlą go z podaniem adresu i tytułem "MEYLE-HD 

boxes 2017" na adres mailowy facelift@meyle.com, otrzymają pakiet - niespodziankę MEYLE. Zawiera on między 

innymi wysokiej jakości ekspres do kawy.  

2. Udział następuje poprzez przesłanie zwycięskiego kodu na adres mailowy facelift@meyle.com.  

3. Obowiązują niemiecki czas i niemiecka data.  

4. Udział jest bezpłatny.  

5. Do udziału uprawnione są osoby z całego świata. Do udziału uprawniony jest ten, kto ukończył 18 rok życia. Nie 

uprawnionymi do udziału osobami są pracownicy i pracownice w MEYLE AG, dalej zwaną Oferentem, oraz 

pracownicy i pracownice przedsiębiorstw powiązanych z MEYLE AG oraz ich rodziny.  

6. Każda osoba jest jednokrotnie uprawniona do udziału.  

7. Zwycięzcy są określani przypadkowo poprzez otrzymanie zwycięskiego kodu w kartonie MEYLE-HD. Po 

przesłaniu zwycięskiego kodu i adresu, pod który nagroda ma trafić, na adres mailowy facelift@meyle.com, 

zwycięzcy zostanie przesłana nagroda na podany adres. Zwycięzca wzgl. zwyciężczyni musi w ciągu pięciu dni od 

przesłania zwycięskiego kodu podać dane adresowe, na które ma zostać przesłana nagroda. Jeśli zwycięzca lub 

zwyciężczyni nie zgłosi się w ciągu tych pięciu dni z kompletnymi danymi, nagroda przepada.  

8. Jeśli Oferent uzna, że przesłanie nagrody nie jest możliwe ze względu na warunki celne lub przewozowe, to 

Oferent według własnego wyboru prześle porównywalną nagrodę.  

9. Wypłata nagród i przeniesienie na inne osoby nie są możliwe.  

10. Ewentualne opłaty celne wzgl. koszty celne przy przełaniu nagrody w kraju odbiorcy ponosi samodzielnie 

zwycięzca wzgl. zwyciężczyni.  

11. Dla konkursu wyłączona jest droga prawna.  

12. Jeśli miało by dojść do technicznych zakłóceń konkursu lub problemów komunikacyjnych, to nie jest to 

przesłanką do wysuwania roszczeń wobec Oferenta konkursu lub osób trzecich.  

13. Przekazane dane osobowe, które zostaną zebrane dla celów konkursu,  zostaną utrwalone przez Oferenta i 

osoby trzecie. Dotrzymane zostaną postanowienia federalnego prawa o ochronie danych osobowych. Dalsze 

wykorzystywanie danych osobowych w celach innych niż wyłonienie zwycięzcy wzgl. dalsza wysyłka nagrody jest 

wykluczone. Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie danych może zostać wycofana poprzez prostą informację dla 

Oferenta, na przykład poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy facelift@meyle.com. Oferent i osoby 

trzecie, które będą włączone do wykonania konkursu, są uprawnione do wykonywania kopii tych danych w 

niezbędnym xzakresie i przechowywać je przez okres co najmniej 6 tygodni lub tak długo, jak to będzie konieczne 

do spełnienia ustawowych zobowiązań i/lub obrony prawnej lub postępowania prawnego.  

14. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem kl;azul kolizyjnych i prawa handlowego ONZ. 

 


