ZASADY PROMOCJI „PROMOCJA CAMPIRI & CARGO BY OWE”
1.

Niniejszy dokument określa zasady promocji organizowanej przez Campiri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie („Campiri”), na jakich Najemca może otrzymać w prezencie torbę Cargo by Owee o wartości
rynkowej 449 PLN, jeśli Najemca dokona rezerwacji Pojazdu za pośrednictwem Serwisu Campiri na okres
co najmniej 5 dni („Promocja”).

2.

Wszystkie terminy pisane w niniejszym dokumencie wielką literą i w nim niezdefiniowane mają
znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego Campiri („Regulamin”), zaakceptowanego
przez Najemcę.

3.

Promocja będzie obowiązywała od dnia 11 maja 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. i tylko złożone w tych
dniach Zapytania o Rezerwację będą objęte Promocją.

4.

W ramach Promocji, każdy Najemca, który złoży za pośrednictwem Serwisu Zapytanie o Rezerwację,
obejmujące okres najmu Pojazdu nie krótszy niż 5 dni, może otrzymać torbę Cargo by Owee, pod
następującymi warunkami:
i.

Najemca złoży Zapytanie o Rezerwację w okresie trwania Promocji, wskazanym w ust. 3 powyżej;

ii.

w wyniku złożonego Zapytania o Rezerwację dojdzie do zawarcia Umowy Najmu (sam okres
trwania najmu może być późniejszy niż okres trwania Promocji; decydująca będzie tu data złożenia
Zapytania o Rezerwację, a nie rozpoczęcie okresu najmu);

iii.

okres najmu Pojazdu będzie nie krótszy niż 5 dni;

iv.

podczas procesu składania Zapytania o Rezerwację Najemca wpisze w Serwisie, w wyznaczonym
na ten cel miejscu, kod promocyjny o treści „oweeCAMP”.

5.

W przypadku spełnienia warunków opisanych w ust. 4 powyżej, Najemca będzie uprawniony do
otrzymania od Campiri torby Cargo by Owee o wartości rynkowej 449 PLN brutto
(https://cargobyowee.com/cargo-bag-orange2). Campiri wyśle Najemcy torbę na własny koszt.

6.

Najemca nie będzie uprawniony do uzyskania równowartości nagrody w Promocji w formie pieniężnej.

7.

Campiri może ograniczyć Promocję tylko do określonych Pojazdów, w którym to przypadku Pojazdy takie
zostaną określone w odrębnym komunikacie w Serwisie.

8.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Campiri.

9.

Dane osobowe Najemcy, który skorzystał z Promocji, Campiri będzie przetwarzać do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt. f.
RODO), związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. W pozostałym zakresie Campiri będzie
przetwarzać dane osobowe Najemcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się postanowienia Regulaminu i
kodeksu cywilnego.

