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AKCJA „WIOSNA W LUTYM 2022” 
Regulamin dla Klienta 

 

 

1. Akcja serwisowa SUZUKI „Wiosna w lutym 2022” rozpoczyna się dnia 01.02.2022 i trwać 
będzie do 31.03.2022. Akcja prowadzona jest w motocyklowych Autoryzowanych Serwisach 
Suzuki działających na terenie Polski („ASO”).  

 
2. Akcją serwisową objęte są wszystkie motocykle i ATV Suzuki, bez względu na pochodzenie i 

wiek, co do których Klient zamówił w ASO co najmniej jedną z następujących usług 
(„Usługi”): 

   (I) przygotowanie pojazdu do sezonu zgodnie z zakresem czynności zleconym przez jego 
właściciela, (II) wykonanie przeglądu gwarancyjnego / pogwarancyjnego bądź też                       
(III) naprawa bieżąca. 

 
3. W czasie trwania akcji serwisowej Klient, którego pojazd został objęty Usługą, otrzymuje 

rabat w wysokości 30% na oryginalne części zamienne Suzuki użyte do obsługi pojazdu w 
ramach Usługi (również olej silnikowy Suzuki Ecstar) oraz 15% rabat na oryginalne 
akcesoria Suzuki*.  
Rabaty wynikające z uczestnictwa w akcji naliczane są od rekomendowanej ceny 
detalicznej, niezależnie od wieku pojazdu i nie sumują się z rabatami związanymi z 
uczestnictwem w Programie Serwisowym Suzuki (PSS). 
 

4. Klienci, którzy zlecą Usługę na kwotę min. 300 PLN netto (po uwzględnieniu rabatów) oraz 
wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych umożliwiające nam kontakt 
marketingowy z Państwem**, otrzymają bezpłatnie od Suzuki Motor Poland upominek w 
postaci breloczka do kluczy  - rękawicy bokserskiej Suzuki Boxing***. 
Ponadto, w miarę możliwości i w obszarze swojego działania, ASO może wykonać zleconą 
usługę w trybie serwisu door to door (szczegóły do ustalenia z wybranym ASO). 

 
5. W przypadku zlecenia przeglądu okresowego, w oparciu o oryginalny olej Suzuki Ecstar,    

klientowi przysługuje możliwość nabycia rocznej usługi „Suzuki – Ecstar Assistance”. Oferta 
nie ma górnego limitu wieku pojazdu, a jej szczegóły dostępne są w ASO (oferta dla 
pojazdów po okresie gwarancji podstawowej). 

 
6. 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. 
 
 
 
*) nie dotyczy płynów eksploatacyjnych (poza olejem silnikowym Suzuki Ecstar), klocków hamulcowych, zestawów 
napędowych, akcesoriów objętych stałą   promocją oraz pakietów akcesoriów 
**) wzór wymaganej zgody dostępny w ASO 
***) do wyczerpania zapasów 
 
 

http://www.suzuki.pl/


                                                                                                                                        Styczeń 2022 

 
8. Akcja serwisowa „Wiosna w lutym” nie zastępuje w całości lub części obowiązkowych 

przeglądów technicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany do przestrzegania grafiku 
przeglądów niezależnie od akcji serwisowej (nie dotyczy przypadku gdy klient zleca 
wykonanie przeglądu okresowego). 
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