
 
  

 

  

Siedziba: ul. Staszica 6; 35-051 Rzeszów 
Telefon: (+48 17) 855 47 93, faks: (+48 17) 778 83 82 

 

 

MERITUM Ubezpieczenia Sp. z o.o. 
Oznaczenie sądu rejestrowego: 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie: XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346562 
REGON: 180522894, NIP: 8141663310, Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł w pełni opłacony. 

 

REGULAMIN PROMOCJI – „Tańsze opony KENDA”: 

 

1. Organizatorem Promocji jest Spółka Meritum Ubezpieczenia Sp. z o.o. – zwana dalej Meritum. 

2. Nagrodą w Promocji jest możliwość dokonania zakupu jednego kompletu opon samochodowych (4 sztuki) z 

promocyjną zniżką w wysokości 33,33% od ceny detalicznej Dystrybutora Spółki STARCO Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Duńska 3, 39-300 Mielec, tel.: 175830115, mail: info.pl@starco.com, przyznawana 

każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji określone w punkcie 4 Regulaminu.  

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne będące klientami Organizatora (dalej „Uczestnicy”, 

bądź w znaczeniu indywidualnym „Uczestnik”), które w chwili przystąpienia do konkursu:  

a) ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają obywatelstwo polskie, lub prowadzą zarejestrowaną 

na terenie Rzeczpospolitej działalność gospodarczą.  

b) w czasie trwania Promocji zawarły Polisę Ubezpieczenia Komunikacyjnego  lub przedłużyły 

obowiązującą Polisę Ubezpieczenia Komunikacyjnego za pośrednictwem Organizatora Konkursu 

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.  

5. W momencie zawarcia Polisy Ubezpieczenia Komunikacyjnego i spełnienia warunków określonych w punkcie 

4 Regulaminu, Uczestnik otrzyma od Organizatora voucher upoważniający do zakupu 1 kompletu, 

maksymalnie 4 sztuk opon w wybranym przez siebie rozmiarze i będących w ofercie Dystrybutora z 

jednorazową zniżką 33,33% (trzydzieści trzy procent 33/100) od ceny detalicznej Dystrybutora.  

6. Na każdą zawartą ważnie Polisę przysługuje jeden voucher. 

7. Umowa kupna sprzedaży opon zawierana jest z Dystrybutorem opon. 

8. Promocja obowiązuje od dnia 1 marca 2023 roku do odwołania lub do wyczerpania zasobów Dystrybutora. 

 

 

 

 


