
„BEZPIECZNA DROGA” – PROMOCJA OPON  NA MARKI FALKEN I SUMITOMO 

Regulamin promocji- edycja 2022 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem akcji „BEZPIECZNA DROGA" jest dystrybutor AUTO-GUM sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w 

Krakowie, ul. Dekerta 16, 30-703 Kraków. 

2. Celem akcji „BEZPIECZNA DROGA" jest promowanie opon marek FALKEN I SUMITOMO. 

3. Akcja „BEZPIECZNA DROGA" trwa od 01.07.2022 do 31.12.2022 roku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszego przerwania, zawieszenia lub przełożenia 

akcji bez podania przyczyny. W przypadku takiej sytuacji Organizator poinformuje uczestników, umieszczając 

informację na stronie www.autogum.com 

5. Każdy z uczestników akcji (serwis i klient ostateczny) przystępując do akcji akceptuje warunki niniejszego 

regulaminu. 

6. Akcja „BEZPIECZNA DROGA" obejmuje opony letnie, zimowe i całoroczne marki Falken i Sumitomo. 

II. Uczestnik akcji: 

1. Akcja „BEZPIECZNA DROGA" przeznaczona jest wyłącznie dla serwisów oponiarskich prowadzących 

działalność na   terenie RP. 

2. Akcja „BEZPIECZNA DROGA" nie dotyczy sklepów internetowych i exportu. 

III. Zasady akcji: 

1. W ramach akcji „BEZPIECZNA DROGA", Klient ostateczny otrzymuje bezpieczeństwo na zakupione opony 

marki FALKEN I SUMITOMO. 

2. Bezpieczeństwu podlegają wyłącznie opony FALKEN i SUMITOMO zakupione u dystrybutora AUTO-GUM sp. z 

o.o. sp. k. 

3. W ramach bezpieczeństwa Klient ostateczny otrzymuje możliwość otrzymania bezpłatnie nowej opony. 

Uszkodzoną oponę należy pozostawić w serwisie. 

4. Wymiana opony na nową następuje natychmiast po pozytywnej weryfikacji uszkodzonej opony przez serwis, 

w którym został dokonany zakup opon oraz ich montaż. Jeżeli serwis nie posiada na stanie odpowiedniej opony 

ma 14 dni na ich sprowadzenie tylko z AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k., w przypadku braku dostępności opon lub gdy 

czas dostawy przekroczy 14 dni, następuje zwrot kwoty zakupu z ostatniej faktury. 

5. Serwis zobowiązany jest dostarczyć uszkodzoną oponę do dystrybutora AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k. w 

ciągu 5 dni roboczych. W dniu wymiany uszkodzonej opony, serwis jest zobowiązany do wysłania scanu 

ostatniej strony niniejszego dokumentu z wypisaną datą wymienionej opony na adres e-mail: 

bezpieczenstwo@autogum.com 

6. Bezpieczeństwo opon obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zakupu przez użytkownika - czyli klienta 

ostatecznego. 

7. Wymiana opony na nową następuje w przypadku mechanicznego uszkodzenia w trakcie normalnego 

użytkowania. Mechaniczne uszkodzenie opony rozumiane jest jako takie, którego nie można naprawić w 

profesjonalnym serwisie. W przypadku kiedy serwis nie potrafi stwierdzić jednoznacznie stopnia uszkodzenia 

opony, ma możliwość przesłania zdjęcia uszkodzonej opony na adres bezpieczenstwo@autogum.com w celu 

weryfikacji przez dystrybutora AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k. 

8. Każda z zakupionych opon (według formularza) podlega jednorazowej wymianie. 

9. Bezpieczeństwo obejmuje tylko uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie normalnej eksploatacji 

np. uszkodzenie opony przez uszkodzoną nawierzchnię jezdni. Dotyczy opon letnich, zimowych i całorocznych 

we wszystkich rozmiarach. Bezpieczeństwo nie działa na opony używane w sportach motorowych i aktach 

wandalizmu. 

10. Bezpieczeństwo nie obejmuje opon ciężarowych marek FALKEN i SUMITOMO. 

11. Klient naprawia na swój koszt uszkodzenia możliwe do usunięcia w profesjonalnym serwisie opon np. 

przebicie opony po najechaniu na gwóźdź. 

12. Klient ostateczny, który dokona zakupu opon FALKEN lub SUMITOMO w serwisie oponiarskim 

współpracującym z dystrybutorem z AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k., otrzyma niniejszy dokument o nazwie 

„BEZPIECZNA DROGA". 

13. Aby skorzystać z wymiany opon w ramach akcji „BEZPIECZNA DROGA", klient ostateczny musi przedstawić 

serwisowi niniejszy dokument wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). 

14. Każdy dokument/druk akcji „BEZPIECZNA DROGA" zawiera numer oraz informacje takie jak: 

regulamin akcji, dane klienta ostatecznego, pełen nr D.O.T., rozmiar i bieżnik opon, datę sprzedaży, dane 

serwisu i osoby sprzedającej z zachowaniem nowych wytycznych zasad RODO. 

15. W akcji „BEZPIECZNA DROGA", serwis który zakupi minimum 2 opony marek: FALKEN lub SUMITOMO 

otrzyma z Biura Obsługi Klienta AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k. fakturę wraz z niniejszym dokumentem akcji 

„BEZPIECZNA DROGA". 

16. Serwis sprzedając i wymieniając opony wypełnia formularz i przekazuje go klientowi ostatecznemu. Klient 

ostateczny przesyła scan lub zdjęcie formularza wraz z podpisem swoim oraz pieczątką i podpisem serwisu 

sprzedającego i wymieniającego opony na  adres e-mail: bezpieczenstwo@autogum.com  

17. Bezpieczeństwo obowiązuje tylko z wypełnionym w dniu sprzedaży formularzem akcji „BEZPIECZNA        

DROGA". 

18. Aby skorzystać z akcji „BEZPIECZNA DROGA" (wymiana opon na nowe), serwis zobowiązany jest do 

udokumentowania zakupu opon od dystrybutora AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k. 

19. Wiek opony powyżej 4 lat i wysokość bieżnika mniejsza niż 1,6 mm wyklucza odpowiedzialność z tytułu 

ochrony bezpieczeństwa opon Falken i Sumitomo w ramach akacji „BEZPIECZNA DROGA". 

IV. Wyłączenie stosowania akcji „BEZPIECZNA DROGA" 

1. Możliwość skorzystania z akcji w ramach „BEZPIECZNA DROGA" wykluczają: 

a) zły stan techniczny pojazdu, a w szczególności: wadliwa zbieżność kół, nieprawidłowa geometria zawieszenia, 

uszkodzone lub zużyte hamulce, sprężyny, amortyzatory lub inne elementy zawieszenia, 

b) przeciążenie opon, eksploatacja ich niezgodna z zaleceniami producenta, a zwłaszcza przy nieodpowiednim 

ciśnieniu, 

c) uszkodzenie opony spowodowane umyślnym działaniem. 

2. Akcją „BEZPIECZNA DROGA" nieobjęte są: 

a) dodatkowe koszty poniesione z powodu uszkodzenia opony m.in. koszty montażu lub napraw, 

b) koszty związane z powstaniem szkód wszelkiego rodzaju, 

c) koszty dostarczenia opon do Partnera. 

3. Utrata uprawnień z tytułu akcji następuje w przypadku: 

a) wprowadzenia jakichkolwiek zmian w dokumencie akcji „BEZPIECZNA DROGA" przez osobę nie będącą 

Partnerem ani Organizatorem, 

b) naprawy lub dokonania przeróbki opony u innych podmiotów niż Partnerzy Organizatora. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy dokument jest dokumentem określającym zasady akcji „BEZPIECZNA DROGA" dystrybutora AUTO-

GUM sp. z o.o. sp.k. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi i Serwisom w realizacji akcji „BEZPIECZNA DROGA", gromadzone są 

wyłącznie w celu realizacji akcji „BEZPIECZNA DROGA". 

3. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się po linkiem: https://autogum.com/inspektor-ochrony-danych 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z akcja „BEZPIECZNA DROGA" będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 
 
 
 
 

http://www.autogum.com/
mailto:bezpieczenstwo@autogum.com
mailto:bezpieczenstwo@autogum.com
mailto:bezpieczenstwo@autogum.com
https://autogum.com/inspektor-ochrony-danych

