
 
LISTA AUTORYZOWANYCH SALONÓW MAZDA 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU AKCJI „MAZDA MORE & MORE – ZOSTAŃ AMBASADOREM MAZDY” 
 

 

 
 

Niniejsza informacja jest udzielana w związku z 
akcją promocyjną „Mazda More&More – Zostań 
Ambasadorem Mazda” (dalej „Akcja”). Wyrazy 
pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w 
Regulaminie Akcji. Niniejszy dokument ma 
charakter wyłącznie informacyjny. 
 
1) Główne cechy świadczenia, z 

uwzględnieniem przedmiotu świadczenia 

oraz sposobu porozumiewania się z 
konsumentem 

 
 Świadczenie Autoryzowanego Podmiotu 

przewidziane w Regulaminie Akcji obejmuje 
przeprowadzenie Przeglądu określonego w 
Regulaminie pojazdu marki Mazda 
Uczestnika, po dokonaniu przez Uczestnika 
zapłaty na rzecz Autoryzowanego Podmiotu 
ceny za Przegląd pomniejszonej o kwotę 
Vouchera, na zasadach i warunkach 
określonych w Regulaminie Akcji. Zakres 
usług objętych Przeglądem określa Załącznik 
nr 2 do Regulaminu 

    
 Porozumiewanie z Uczestnikiem w ramach 

Akcji będzie odbywać się listownie, pocztą 
elektroniczną lub telefonicznie zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Akcji.  

 
2) Dane identyfikujące przedsiębiorcę, w 

szczególności firma, organ, który 
zarejestrował działalność gospodarczą, i 
numer, pod którym został zarejestrowany, 

adres, pod którym prowadzi 
przedsiębiorstwo, i numer telefonu 
przedsiębiorstwa 

 
 Dane Autoryzowanego Podmiotu (tj. 

autoryzowanego dealera pojazdów marki 
Mazda, od którego Uczestnik zakupił Nowy 
Pojazd Mazda oraz który następnie 
przeprowadza Przegląd na zasadach 
określonych w Regulaminie) są określone na 
stronie www.mazda-ambasador.pl 

 
 Dane Organizatora są określone w 

Regulaminie Akcji. 
 
3) Łączna cena lub wynagrodzenie za 

świadczenie wraz z podatkami, a także 
opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz 

jakiekolwiek inne koszty 
 
 Cena za Przegląd realizowany przez 

Autoryzowany Podmiot na rzecz Uczestnika w 
związku z Akcją jest obliczana w ten sposób, 
że cena Przeglądu określona przez 
Autoryzowany Podmiot w odniesieniu do 
pojazdu marki Mazda Uczestnika 
jest pomniejszona o kwotę Vouchera (tj. 
o kwotę 700 zł brutto).  

    
4) Sposób i termin spełnienia świadczenia 

przez przedsiębiorcę oraz stosowana przez 

przedsiębiorcę procedura rozpatrywania 
reklamacji: 

 

 Przegląd pojazdu Uczestnika zostanie 
dokonany przez Autoryzowany Podmiot 
zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu Akcji.  

  
 Procedurę oraz zasady rozpatrywania 

reklamacji związanych z Akcją określa § 8 
Regulaminu Akcji. 

 
5) Przewidziana przez prawo 

odpowiedzialność za jakość świadczenia 
 
 Autoryzowany Podmiot ponosi 

odpowiedzialność wobec Uczestnika z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
swoich zobowiązań, w szczególności do 
dokonania Przeglądu, na podstawie art. 471 
i następnych Kodeksu cywilnego.  

  
 Powyższa informacja pozostaje bez 

uszczerbku dla wszelkich innych uprawnień, 
które mogą przysługiwać Uczestnikowi w 
związku z Akcją. 

 
6) Treść usług posprzedażnych i gwarancji 
 
 Usługi posprzedażne: nie ma zastosowania. 
 
   
7) Czas trwania umowy lub - gdy umowa 

zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma 
ulegać automatycznemu przedłużeniu – 
sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy 

 
 Nie ma zastosowania. 
 
8) Funkcjonalność treści cyfrowych oraz 

mających zastosowanie technicznych 
środkach ich ochrony 

 

 Nie ma zastosowania. 
 
9) Mająca znaczenie interoperacyjność treści 

cyfrowych ze sprzętem komputerowym 
i oprogramowaniem. 

 
 Nie ma zastosowania. 
 


