Regulamin programu KUPON RABATOWY NA START
Czas trwania programu: od 01.03.18. do 30.06.18r.
Zasady:
 Od momentu uruchomienia programu tj. od dnia 01.03.18r. do dnia 30.06.18r.
każdy Użytkownik dokonujący pełnej rejestracji na portalu www.car-port.pl
otrzyma kupon rabatowy o wartości 300 pln brutto z nadanym unikatowym kodem,
umniejszający prowizję należną Carport Sp. z o.o. za nabyty na aukcjach pojazd.
 W programie może wziąd udział Użytkownik, który w okresie jej obowiązywania
zarejestruje się na stronie www.car-port.pl w zakładce „Zarejestruj się” i prześle (na
adres e-mail: rejestracja@car-port.pl) komplet dokumentów niezbędnych do
aktywacji konta celem realizacji transakcji zakupu pojazdu.
 Dokumenty niezbędne do aktywacji konta na osobę fizyczną: skan dowodu
osobistego (nazwisko, imiona oraz termin ważności dokumentu i nr pesel).
Wszystkie pozostałe dane, w tym także zdjęcie, powinny byd zakryte lub zamazane.
 Dokumenty niezbędne do aktywacji konta w przypadku firmy: skan aktualnych
dokumentów rejestrowych firmy: NIP, REGON, KRS (lub wpis do CEIDG) oraz skan
dowodu osobistego osoby upoważnionej do reprezentowania firmy (nazwisko,
imiona oraz termin ważności dokumentu i nr pesel - wszystkie pozostałe dane, w
tym także zdjęcie, powinny byd zakryte lub zamazane.
 Program dotyczy wszystkich aukcji wystawionych na www.car-port.pl – zarówno
pojazdów osobowych jak i dostawczych, ciężarowych, sprzętu specjalistycznego itp.
 W programie „Kupon rabatowy na start” Użytkownik może wziąd udział
jednorazowo i zrealizowad kupon rabatowy w terminie najpóźniej do trzech
miesięcy od dnia pełnej aktywacji konta. Kupon rabatowy może byd wykorzystany
najpóźniej do dnia 30.09.18r.
 Rozliczenia kuponu Użytkownik może dokonad wyłącznie w zakładce PŁATNOŚCI
(okienko nr 1 „Wykorzystaj kupon rabatowy”) na koncie Użytkownika
wprowadzając unikatowy kod kuponu. Po wprowadzeniu kodu kuponu opłata
prowizyjna brutto należna CAR-PORT zostanie umniejszona o kwotę 300 zł brutto.
 Organizator nie będzie przyjmował wielokrotnych rejestracji tej samej osoby, jako
Uczestnika Programu.
 Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z Programu na osoby trzecie. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście.
Uczestnik może działad za pośrednictwem swego pełnomocnika.
 Użytkownik na bieżąco będzie informowany za pomocą komunikatora na stronie
www.car-port.pl oraz drogą e-mailową (na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym o aukcjach internetowych prowadzonych aktualnie przez Carport
sp. z o.o.).
 Pozostałe opłaty, prowizje i zakres dotyczący odpowiednich czynności
podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji zawarte są w regulaminie
aukcji organizowanych przez Carport dostępnym na stronie internetowej www.carport.pl.
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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