
Regulamin konkursu „Traktor na weekend” 

 

1. Wstęp 

a. Organizatorem konkursu „Traktor na weekend” zwanego dalej „Konkursem” jest 

firma Argo Tractors Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wawrzyniaka 6, 

NIP 8982897114, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Wrocław, VI wydział, pod numerem KRS 0000901373, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

b. Konkurs rozpoczyna się 15 września 2022 r. i trwa do 25 września 2022 r.. 

2. Warunki uczestnictwa 

a. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba. 

b. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pełne wypełnienie zgłoszenia 

konkursowego. 

c. Niepoprawnie lub częściowo wypełnione zgłoszenie nie zostanie zakwalifikowane do 

konkursu. 

d. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje wszystkie punkty regulaminu konkursu 

oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Argo Tractors S.p.A. w celu 

prowadzenia działań marketingowych w formie papierowej lub za pomocą środków 

automatycznych lub elektronicznych w celu wysyłania informacji handlowych, 

promocyjnych lub reklamowych dotyczących produktów i usług (patrz nota 

informacyjna, cel 2.B) oraz wyraża zgodę na przekazywanie danych przez Argo 

Tractors S.p.A. współpracownikom i podmiotom powiązanym z Argo Tractors S.p.A. 

oraz autoryzowanym dystrybutorom i dealerom, którzy będą przetwarzać dane w 

celu wysyłania informacji handlowych i reklamowych dotyczących produktów i usług 

(patrz nota informacyjna, cel 2.C). 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem prawa do nagrody. 

f. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

g. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Argo Polska oraz pracownicy sieci 

Dealerskiej oraz ich rodziny.  

3. Konkurs 

a. Konkurs przewiduje wybranie 15 zwycięzców zestawów gadżetów, oraz wybranie 

jednego zwycięzcy nagrody głównej, który otrzyma traktor na weekend. 

b. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej e-mailowo. 

c. Jeżeli zwycięzca głównej nagrody nie zgłosi się do organizatorów pod e-mail 

marketing@argopolska.com do 30 września 2022 r. nagroda zostanie przyznana 

kolejnej, wybranej osobie. 

d. W przypadku braku odpowiedzi do drugiego dnia od momentu wysłania wiadomości 

e-mail Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą (max. 3 

telefony). 

e. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą przez e-mail oraz 

telefonicznie lub nie spełnienia wymogów konkursu, nagroda przepada. 

f. Zwycięzca nagrody głównej może wskazać dwa, następujące po sobie dni w tygodniu, 

nie koniecznie będące weekendem, w których będzie chciał użytkować traktor.  

g. Zapewnienie maszyn towarzyszących znajduje się po stronie Zwycięzcy. 
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h. Nagroda główna przekazana zostanie przez Organizatora do Zwycięzcy w ustalonym 

przez obie strony terminie (maksymalnie 1 rok od przyznania nagrody).  

i. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

j. Do kierowania traktorem uprawnieni są wyłącznie Organizator i Zwycięzca lub jego 

pracownik, zwany dalej Operatorem, posiadający od co najmniej roku uprawnienia 

do kierowania traktorami oraz ważne na terytorium Polski prawo jazdy. 

k. Zwycięzcy konkursu muszą posiadać ważny dokument odpowiedniej kategorii 

upoważniający go do prowadzenia pojazdu wraz z ważnym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

l. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora oraz na jego profilu na portalu Facebook i Instagram ostatecznie do 

dnia 27 września 2022 r.. 

m. Zwycięzca i Operator wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku w celach 

marketingowych Argo Tractors S.p.A.. 

n. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 

4. OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY 

a. Zwycięzca otrzymuje traktor czysty i sprawny, w stanie umożliwiającym jego 

prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz 

zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania, z tym samym 

stanem paliwa, kluczykami oraz wyposażeniem. Traktor jest wyposażony w 

urządzenie monitorujące GPS. 

b. Zwycięzca i Operator zobowiązani są do używania traktora w sposób określony w 

Umowie oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu traktora, a ponadto 

zobowiązują się do:  

i. zamykania traktora i zabezpieczenia poza nim dokumentów oraz kluczyków, 

ii. parkowanie traktora na terenie posesji lub terenie strzeżonym,  

iii. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli traktora 

obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, 

paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, 

płynu AdBlue oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i 

działania świateł,  

iv. stosowania właściwego paliwa zgodnie z informacją przy wlewie paliwa. 

c. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub 

wymiany uszkodzonego ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej 

opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Zwycięzca. 

d. Jeżeli Zwycięzca korzysta z traktora niezgodnie z Umową lub jego przeznaczeniem, a 

także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania jego kradzieży 

lub przywłaszczenia, Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

e. W traktorze obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów 

elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków. 

f. Zwycięzca zobowiązany jest zwrócić traktor w miejscu i czasie ustalonym z 

Organizatorem. 

g. Traktor niezwrócony w terminie zostaje zgłoszony Policji jako skradziony lub 

przywłaszczony. Wówczas Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej 4 000 

zł za dzień użytkowania bez zgody Organizatora.  



h. W wypadku opóźnienia w zwrocie traktora bez zgody Organizatora, Organizator 

upoważniony jest do odbioru traktora z każdego miejsca, bez uzgodnienia ze 

Zwycięzcą oraz do obciążenia Zwycięzcy pełnymi kosztami związanymi z tym 

odbiorem. 

i. W razie awarii lub niesprawności traktora Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o tym Organizatora. Zwycięzca nie ma prawa dokonywać napraw oraz 

holowania traktora bez zgody Organizatora pod rygorem pokrycia ich kosztów. W 

przypadku pozostawienia traktora niesprawnego lub uszkodzonego z winy Zwycięzcy 

poza miejscem zwrotu wskazanym przez Organizatora Zwycięzca ponosi koszt jego 

holowania. 

j. Zwycięzca będzie zobowiązany do odbycia przeszkolenia w zakresie obsługi traktora 

przez Organizatora oraz zapewnienie możliwości obecności Organizatora w trakcie 

użytkowania traktora.  

5. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  

a. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z 

niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić 

reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja 

musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.a 

powyżej z dopiskiem „WYGRAJ TRAKTOR NA WEEKEND”. Po upływie powyższego 

terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.  

b. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 

dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje 

pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.  

6. ZMIANY REGULAMINU  

a. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w 

jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku 

zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym 

aspektem funkcjonowania Konkursu.  

b. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Organizatora. 

c. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie 

powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres e-mail 

marketing@argopolska.com 


