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REGULAMIN AKCJI  
„PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA” 

 

 

1. Akcja „Październik miesiącem oszczędzania 2021” rozpoczyna się dnia 01.10.2021 i 

trwać będzie do 31.10.2021. Akcja prowadzona jest w motocyklowych 

Autoryzowanych Serwisach Suzuki działających na terenie Polski („ASO”). 

2. Akcją objęte są wszystkie modele motocykli i pojazdów ATV Suzuki zakupione w 

sieci autoryzowanych dealerów Suzuki oraz pochodzące z prywatnego importu. 

Akcja nie określa górnej granicy wieku pojazdu. 

3. Dla zleceń serwisowych otworzonych w czasie trwania akcji przysługuje: 

• 30% rabat na oryginalne części zamienne (*1).  

• 15% rabat na oryginalne akcesoria Suzuki (*2). 

• 10% rabat na robociznę. 

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”). 

4. Klienci posiadający pojazdy po okresie gwarancji podstawowej i zlecający wykonanie 

przeglądu okresowego mają możliwość wykupienia uczestnictwa w programie 

Suzuki-Ecstar Assistance. 

Wizyta w ASO jest również dobrą okazją do zgłoszenia doradcy serwisowemu chęci 

dołączenia do Programu Serwisowego Suzuki, który zapewnia utrzymanie stałych 

rabatów na części i robociznę przez cały rok. 

Szczegółowe informacje na temat Programu Serwisowego Suzuki oraz Suzuki – 

Ecstar Assistance 2+ dostępne są na stronie internetowej www.suzuki.pl. 

5. W przypadku trudnych warunków pogodowych, autoryzowany serwis, w miarę 

możliwości i w obszarze swojego działania, odbierze i dostarczy pojazd do klienta 

(szczegóły usługi door to door do ustalenia z wybranym ASO). 
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6. Akcja serwisowa „Październik miesiącem oszczędzania” nie zastępuje w całości lub 

części obowiązkowych przeglądów technicznych. Właściciel pojazdu jest 

zobowiązany do przestrzegania grafiku przeglądów niezależnie od akcji serwisowej. 

 


