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Regulamin Promocji „EVENT TANIEJ” 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „EVENT TANIEJ”.  

2. Organizatorem Promocji jest Mestenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach przy ul. 

Staropolskiej 32 B, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w 

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 513222, NIP 9571074120, REGON 

222104561.  

3. Promocja skierowana jest do Klientów Wypożyczalni Aut Luksusowych Mestenza (dalej: Uczestnicy).  

4. Promocja obowiązuje bezterminowo od dnia 1 września 2020 roku.  

5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatora w celach marketingowych oraz przesyłanie przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres 

mailowy lub numer telefonu ofert handlowych, zawierających informacje o świadczonych przez Organizatora usługach 

lub organizowanych przez niego promocjach i konkursach.  

6. W ramach Promocji Organizator udziela Uczestnikowi rabatu na NAJEM Z KIEROWCĄ NA IMPREZY (EVENTY) :  

a) polegającego na obniżeniu bazowej stawki ceny najmu do kwoty 800 zł – w przypadku samochodów marki Infiniti Q50 

Sport lub Infiniti QX30 Luxe Tech, albo 600 zł – w przypadku samochodu marki Nissan e-NV200 (cena obejmuje najem 

trwający maksymalnie 4 godziny, każde kolejne rozpoczęte 4 godziny skutkują zwielokrotnieniem ceny najmu);  

b) polegającego na godzinowym naliczaniu ceny najmu w stawce 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę najmu (Uczestnik 

płaci za czas, w którym samochód z kierowcą faktycznie był do jego dyspozycji) – w przypadku samochodu marki Cadillac 

Escalade;  

7. W ramach Promocji Organizator udziela Uczestnikowi rabatu na jednoczesny NAJEM Z KIEROWCĄ NA IMPREZY 

(EVENTY) dwóch określonych modeli samochodów: - dwóch samochodów marki Cadillac Escalade – polegającego na 

obniżeniu bazowej stawki łącznej ceny najmu obu samochodów do kwoty 2.000 zł; - Samochodu Cadillac Escalade i 

jednego z wybranych modeli: Infiniti Q50 Sport albo Infiniti QX30 Luxe Tech – polegającego na obniżeniu bazowej stawki 

łącznej ceny najmu obu samochodów do kwoty 1800 zł; - Samochodu Cadillac Escalade i samochodu Nissan eNV200 – 

polegającego na obniżeniu bazowej stawki łącznej ceny najmu obu samochodów do kwoty 1700 zł.  

8. Cena najmu, w przypadku wskazanym w pkt 7 powyżej, obejmuje najem trwający maksymalnie 4 godziny, każde 

kolejne rozpoczęte 4 godziny skutkują zwielokrotnieniem ceny najmu.  

9. Promocja pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Aut Luksusowych MESTENZA 

oraz załączników, w tym Cennika, w szczególności nie wypływa na wysokość opłat za usługi dodatkowe, kar umownych 

ani opłat karnych, które naliczane są zgodnie ze wskazanymi tamże zasadami (według stawek bazowych, nieobjętych 

promocją).  

10. Rabatu udzielonego w ramach Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.  

11. Promocji nie można kumulować z innymi promocjami obowiązującymi w tej samej dacie, ani przenieść na osobę 

trzecią.  

12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie przez Uczestnika z Promocji.  

13. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.  

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail bok@mestenza.com. 

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie 

poinformowany w drodze pisemnej.  

15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo: 

a) zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, w szczególności zmiany przepisów prawa 

regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływającej na wzajemne prawa lub obowiązki 
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Organizatora i Uczestników Promocji lub zmiany sposobu przeprowadzania Promocji, spowodowanej względami 

technicznymi lub technologicznymi;  

b) odwołania, przedłużenia lub skrócenia terminu obowiązywania Promocji.  

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez 

jego publikację na stronie internetowej www.mestenza.com. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy zawarte w 

ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.  

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia 

Regulaminu Wypożyczalni Aut Luksusowych MESTENZA i jego załączników oraz powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego.  

18. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności Wypożyczalni Aut 

Luksusowych MESTENZA. 


