AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2021”
Regulamin dla Klienta

Akcja obowiązuje według następującego regulaminu:

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa

1. Akcja serwisowa SUZUKI „BEZPIECZNE WAKACJE 2021” rozpoczyna się dnia
14.06.2021 i trwać będzie do 31.07.2021. Akcja prowadzona jest w Autoryzowanych
Serwisach Suzuki działających na terenie Polski („ASO”).
2. Akcją serwisową objęte są wszystkie modele motocykli Suzuki (pochodzące również
z importu). Akcja nie określa górnej granicy wieku pojazdu.
3. W czasie trwania akcji serwisowej podstawową czynnością wykonywaną przez
Autoryzowany Serwis jest bezpłatna kontrola motocykla / ATV, której wynik zostanie
przekazany klientowi na dedykowanym formularzu.
4. W czasie trwania akcji serwisowej, po zleceniu wykonania ASO dowolnego,
odpłatnego przeglądu okresowego z wymianą oleju silnikowego na produkt Ecstar z
oferty ASO, użytkownik otrzyma bezpłatnie roczną polisę Suzuki-Ecstar Assistance
2+ obowiązującą na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Oferta obowiązuje dla
pojazdów po okresie gwarancji podstawowej.
5. W czasie trwania akcji serwisowej klient ma możliwość otrzymania rabatu w
wysokości 30% na oryginalne części zamienne oraz 15% na oryginalne akcesoria
Suzuki*. Rabaty wynikające z uczestnictwa w akcji naliczane są od rekomendowanej
ceny detalicznej i nie sumują się z rabatami związanymi z uczestnictwem w
Programie Serwisowym Suzuki („PSS”).
6. Rabat na części zamienne i/lub akcesoria przysługuje jedynie klientom, którzy
udzielą zgody zgodnie z wymogami RODO**. W przypadku braku takiej zgody,
klientowi przysługuje bezpłatna kontrola pojazdu i zakup części / akcesoriów w
regularnej cenie (nie dotyczy to uczestników PSS – wówczas klient otrzymuje rabaty
wynikające z udziału w PSS).
7. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Suzuki-Ecstar Assistance 2+ oraz regulamin
Programu Serwisowego Suzuki są dostępne na stronie internetowej Suzuki Motor
Poland w dziale MOTO w zakładce SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE.
8. Akcja serwisowa „BEZPIECZNE WAKACJE 2021” nie zastępuje w całości lub części
obowiązkowych przeglądów technicznych. Właściciel motocykla / ATV jest
zobowiązany do przestrzegania grafiku przeglądów niezależnie od niniejszej akcji
serwisowej.
*) z wyłączeniem klocków hamulcowych, zestawów napędowych, płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów objętych stałymi promocjami
i pakietów akcesoriów. Dotyczy wyłącznie części i akcesoriów sprzedanych wraz z usługą wymiany / montażu przez zlecenie serwisowe.
**) wzór wymaganej zgody dostępny w ASO.
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