
REGULAMIN AKCJI “Zarezerwuj Dacię Spring” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji „Zarezerwuj Dacię Spring” jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000121892, NIP: 526-020-59-83, REGON: 012580005, kapitał zakładowy 

4 773 000,00PLN w całości opłacony (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Do Akcji, na warunkach określonych w Regulaminie, może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna 

posiadająca adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz osoba prawna posiadająca swoją 

zarejestrowaną siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako „Uczestnik”). Uczestnikami Akcji 

nie mogą ̨ być ́ pracownicy Organizatora, Autoryzowanych Partnerów Renault i Dacii (w tym Agentów), 

podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji, oraz członkowie 

rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się:̨ wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku 

przysposobienia. 

3. W ramach Akcji Organizator umożliwia Uczestnikom składanie zapytań ofertowych na zakup lub leasing  

lub inne formy finansowania nabycia pojazdu Dacia Spring (dalej jako „Pojazd”) w limitowanej akcji 

“Zarezerwuj Dacię Spring” oraz zawieranie umów rezerwacyjnych z Autoryzowanymi Partnerami Dacii, 

gwarantujących Uczestnikowi możliwość złożenia zamówienia na Pojazd po rozpoczęciu jego dystrybucji 

w Polsce. 

4. Każdy Uczestnik może w ramach Akcji zawrzeć umowę rezerwacyjną dotyczącą wyłącznie jednego 

Pojazdu. 

5. Organizator zapewnia w ramach Akcji dostępność 60 (słownie: sześćdziesięciu) Pojazdów dla pierwszych 

60 (słownie: sześćdziesięciu) Uczestników, którzy zawrą u Autoryzowanego Partnera Dacii w Polsce 

umowę rezerwacji Pojazdu na warunkach przedstawionych w ofercie w lokalu Autoryzowanego Partnera 

Dacii. O dostępności Pojazdu decyduje kolejność zawierania umów rezerwacji Pojazdu. Organizator 

zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli pojazdów dostępnych w Akcji. 

6. Regulamin nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Oferta zakupu 

Pojazdu dostępna jest u Autoryzowanych Partnerów Dacii w Polsce po spełnieniu warunków 

przewidzianych Regulaminem. Oferta obejmuje zakup lub leasing prekonfigurowanego Pojazdu. 

7. Rozpoczęcie Akcji nastąpi w dniu 14 kwietnia 2021 r. a zakończenie 31 lipca 2021 r.  

8. Akcja jest prowadzona na stronie internetowej www.dacia.pl/samochody/spring-electric-pre-order  

(zwanej dalej „Strona Akcji”). 

§ 2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI 

W celu wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik powinien w czasie jej trwania spełnić łącznie warunki określone w 

Regulaminie: 

a. W dniach od 14 kwietnia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. dokonać kontaktu za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Akcji lub podczas wizyty u Autoryzowanego Partnera 

Dacii, w celu umożliwienia Organizatorowi przedstawienia oferty zakupu Pojazdu.  

b. Podczas wizyty w dniach od 14 kwietnia 2021 r. do 31 lipca 2021r.  u Autoryzowanego Partnera Dacii 

zawrzeć umowę rezerwacji Pojazdu zgodnie z przedstawioną Uczestnikowi ofertą na Pojazd.  

c. Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 1000 PLN w ramach rezerwacji Pojazdu. Uczestnik może wycofać 

wyżej wymienioną zaliczkę oraz chęć zakupu Pojazdu w dowolnym momencie trwania Akcji. 

http://www.dacia.pl/samochody/spring-electric-pre-order


d. W terminie od 1 do 31 lipca 2021r., po uprzednim otwarciu zamówień na Dacię Spring zawrzeć umowę 

zakupu pojazdu zgodnie z przedstawioną Uczestnikowi ofertą na Pojazd. 

§ 3. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników będą ̨przetwarzane przez Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ulicy Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO), w celach o 

których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, tj. przedstawiania Uczestnikowi oferty zakupu Pojazdu, a w przypadku 

wyrażenia odrębnej zgody, także w innych celach marketingowych.  

2. Dane Uczestnika będą udostępnione wybranemu Autoryzowanemu Partnerowi Dacii, który skontaktuje 

się z Uczestnikiem w celu umówienia spotkania i przedstawiania oferty zakupu Pojazdu. Podanie danych 

osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Uczestnikom 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

§ 4. OGÓLNE INFORMACJE O POJEŹDZIE 

1. Pojazd Dacia Spring w ramach akcji oferowany jest w wersji handlowej Comfort +   (słownie : Comfort 

Plus) z silnikiem elektrycznym 33kW z homologowanym zasięgiem w warunkach miejskich 305 km oraz z 

homologowanym zasięgiem w warunkach mieszanych 230km. Dane zgodne są z procedurą pomiaru 

WLTP (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ze zmianami). Stan na dzień 15.03.2021. 

2. Główne wyposażenie oferowanego pojazdu : 

a. ABS + system wspomagania nagłego hamowania (AFU), system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) 
b. 4 miejsca siedzące z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa oraz zagłówkami 
c. centralny zamek 
d. przednia poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 
e. tylne czujniki parkowania z kamerą cofania 
f. koło zapasowe 
g. klimatyzacja manualna 
h. światła automatyczne  
i. światła do jazdy dziennej LED 
j. elektryczne szyby przednie i tylne  
k. lusterka boczne elektrycznie składane 
l. 14” koła stalowe Flexwheel 
m. pomarańczowe elementy na drzwiach  
n. kolor metalizowany: Szary Diamond lub Niebieski Morning Breeze 
o. tapicerka ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym z przeszyciami w kolorze pomarańczowym 
p. fotele przednie z kieszeniami z tyłu  
q. radio DAB z nawigacją 7”  
r. wejście do ładowarki DC, kabel do ładowania z WallBox oraz kabel do ładowania z gniazdka domowego 
s. silnik elektryczny o mocy 33kW z akumulatorem trakcyjnym 26,8kwh 

 

3. Cena Pojazdu w wymienionej konfiguracji niezależnie od koloru nadwozia to: 87 400 PLN brutto. Podana 

cena uwzględnia koszt wyposażenia dodatkowego jakim jest kabel z możliwością do ładowania w 

gniazdku domowym oraz możliwość ładowania samochodu z ładowarek typu DC.  

4. Cena Pojazdu wskazana w ust. 3 jest ceną obliczoną wg. kursu 4,70 PLN/EUR. W zależności zmian na 

rynkach walutowych cena pojazdu w dniu składania zamówienia na Pojazd przez Użytkownika może 

różnić się od wskazanej w ust. 3. 

 

 

 



§ 5. REKLAMACJE 

1. Wszelkie informacje dotyczące Akcji oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu jej przeprowadzania 

Uczestnicy mogą zgłaszać ́ Organizatorowi na piśmie bądź za pomocą formularza na stronie 

https://www.dacia.pl/kontakt/reklamacja.html .  

2. Reklamacja powinna zawierać ́ imię,̨ nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres e-mail Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja kierowana do Organizatora na piśmie powinna  być 

opatrzona dopiskiem “Zarezerwuj Dacię Spring”. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą ̨pisemnie w terminie 14 dni od ich otrzymania.  

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Akcji. Oferta na Pojazd dostępna 

u Autoryzowanych Partnerów Dacii w Polsce. 

https://www.dacia.pl/kontakt/reklamacja.html

