
 

 

Regulamin Programu „DISTRIGO PROFIT KLUB” dla Niezależnych 

Warsztatów Samochodowych. 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Program Partnerski prowadzony jest pod nazwą „DISTRIGO PROFIT KLUB” dalej 

„Program” lub Program „DISTRIGO PROFIT KLUB” 

1.2 Program jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

(dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3 Program „DISTRIGO PROFIT KLUB” jest programem marketingowo 

lojalnościowym obejmującym szeroko rozumiane działania Stellantis Polska Sp.z o.o 

mające na celu promowanie części zamiennych i produktów wśród niezależnych 

warsztatów naprawczych prowadzących działalność zgodną z Polską Klasyfikacją 

Działalności PKD 45.20.Z. i wykorzystujących zakupione części zamienne i produkty 

do obsługi i/lub napraw samochodów w ramach prowadzonej przez siebie 

działalności.  

1.4 Organizatorem Programu jest Stellantis Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie przy al. Krakowskiej 206, 02 -219 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000019125, posiadająca numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 526-015-13-65 o kapitale zakładowym w wysokości 

58.492.000 PLN (dalej „Organizator”). 

1.5 Program nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). 

1.6 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu będą umieszczane w dokumentach udostępnionych w siedzibie 

Organizatora lub Koordynatora ds. Części Zamiennych Stellantis Polska (zwany 

dalej „Koordynatorem) ponadto Uczestnik zostanie poinformowany przez 

Organizatora wiadomością e-mail na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w ich 

treści. 



1.7 Jeżeli zmiany Regulaminu dotyczą praw i obowiązków Uczestnika ma on prawo 

odstąpienia od udziału w Programie. Brak odstąpienia w terminie 7 dni od 

powiadomienia o zmianach oznacza zaakceptowanie nowych warunków 

Regulaminu. 

2. Czas i zasięg Programu „DISTRIGO PROFIT KLUB” 

2.1 Program „DISTRIGO PROFIT KLUB” prowadzony jest wyłącznie na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. 2. Program obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i może zostać 

odwołany przez Organizatora. 

2.3 Organizator może zakończyć Program „DISTRIGO PROFIT KLUB” na podstawie 

wypowiedzenia dokonanego na 30 dni przed zakończeniem Programu. Odwołanie 

Programu nastąpi poprzez informację na Stronie Internetowej Programu. 

3. Produkty objęte Programem 

3.1 Części zamienne z gamy EQT będące w ofercie Organizatora i zakupione u 

Organizatora. 

3.2 Części zamienne i produkty z gamy EUROREPAR będące w ofercie Organizatora 

i zakupione u Organizatora. 

3.3 Kwalifikacja danej referencji z grupy towarowej części (Eurorepar, EQT) do 

zakupu premiowanego, jest określana na podstawie hierarchii produktu, jaką 

Organizator określił dla każdej referencji. 

3.4 Informację o tym czy dana referencja jest zaliczana do grupy, o której jest mowa 

w punkcie 3.1 i 3.2 Uczestnik może uzyskać na stronie internetowej 

www.distrigo.com.pl lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 

telefonu: 22 500 94 72 

3.5 W niniejszym Regulaminie zakup oznacza sumę różnych zakupów produktów 

wymienionych w 3.1 i 3.2 dokonanych bezpośrednio u Organizatora. 

4. Uczestnicy Programu „DISTRIGO PROFIT KLUB” 

4.1. Program „DISTRIGO PROFIT KLUB” skierowany jest do osób prowadzących 

działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych innych niż spółki prawa 

handlowego, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, mających swą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zaopatrujących się w Produkty wskazane w punkcie 3 będące w ofercie 

Organizatora i zakupione u Organizatora. 



4.2. Uczestnikiem Programu może zostać każdy niezależny podmiot (o którym 

mowa w punkcie 4.1, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej wykonuje naprawy samochodów zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności PKD 45.20.Z oraz podpisał Umowę sprzedaży i dostawy części 

zamiennych, wyposażenia oraz akcesoriów dla niezależnych warsztatów 

naprawczych. 

4.3. W Programie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Organizatora lub Koordynatora, 

b) osoby współpracujące z Organizatorem lub Koordynatorem na podstawie     

umów cywilnoprawnych, 

c) podmioty gospodarcze powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z 

Organizatorem lub Koordynatorem, 

e) Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marek: Peugeot, Citroen, DS, Opel oraz 

podmioty gospodarcze powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z nimi. 

4.4. W przypadku trudności w ustaleniu w/w powiązań, ostateczną decyzję o 

dopuszczeniu danego podmiotu do wzięcia udziału w Programie lub wykluczeniu 

danego podmiotu z Programu podejmuje Organizator. 

4.5. W przypadku zatajenia powyższych powiązań, podmiot biorący udział w 

Programie „DISTRIGO PROFIT KLUB”, może zostać z niego wykluczony. 

4.6. Uczestnikiem Programu nie może być podmiot, który Produkty wymienione w 

punkcie 3.1 i 3.2, zakupione u Organizatora wykorzystuje do dalszej odsprzedaży. W 

sytuacji, gdy zakupione przez Uczestnika Programu Produkty Premiowane nie są 

przez niego wykorzystywane do obsługi i/lub naprawy samochodów we własnym 

warsztacie, tylko do dalszej odsprzedaży, może on zostać wykluczony z Programu. 

4.7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. 

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji podmiotu w 

uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: podanie nieprawdziwych danych, 

podanie danych bez zgody właściciela firmy/spółki, ponowne ubieganie się o status 

Uczestnika Programu pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego 

wykluczenia z Programu. 

5. Warunki uczestnictwa. 

5.1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest dokonanie zakupów produktów 

objętych Programem w czasie jego trwania. 



5.2. Udokumentowanie zakupu następuje na mocy faktury VAT. Uczestnik powinien 

przechowywać faktury przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia Programu. 

5.3. Prawidłowe zarejestrowanie się na stronie internetowej Programu pod adresem 

www.distrigo.com.pl oraz aktywowanie swojego konta. 

5.4. Aktywacja konta przez Uczestnika stanowi akceptację przez niego warunków 

Programu i jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia Uczestnika w Programie. 

5.5. Rejestrując dane Uczestnik potwierdza ich prawdziwość. 

6. Lista nagród przewidzianych dla Uczestników Programu. 

6.1. Nagroda główna – Nagrodą główną jest wycieczka zagraniczna dla dziesięciu 

najlepszych Uczestników wraz z osobą towarzyszącą. Wyjazd zostanie 

zorganizowany w pierwszym kwartale 2023 roku. O dokładnym terminie wyjazdu 

Organizator poinformuje Uczestników na co najmniej dwa miesiące przed jego 

realizacją. Szczegóły dotyczące wycieczki zostaną przekazane odrębnym pismem. 

6.2. Zakup Premiowy – zasilenie przedpłaconych kart płatniczych DISTRIGO/VISA. 

7. Szczegółowy opis poszczególnych konkurencji. 

7.1 Nagroda główna 

Klasyfikacja uczestników przeprowadzana jest na podstawie sumy zrealizowanych w 

okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 obrotów w częściach zamiennych z 

gamy EQT oraz części zamiennych i produktów EUROREPAR o których mowa w pkt 

3.1; 3.2, które są podstawą do przyznania Nagrody Głównej. Kryterium 

podstawowym do uwzględnienia Uczestnika w końcowej klasyfikacji Programu jest 

przekroczenie wartości 50 000 zł netto obrotu w w/w częściach i produktach na dzień 

zakończenia Programu. Dane dotyczące wyników będą publikowane na stronie 

www.distrigo.com.pl w zakładce STREFA DLA WARSZTATU. Klasyfikacja uczestników 

będzie ustalona poprzez sumowanie obrotów z każdego miesiąca.   

     

 7.2. Zakup Premiowy 

Zakup premiowy będzie dotyczył części zamiennych i produktów z gamy 

EUROREPAR, o których mowa w pkt. 3.2 Regulaminu.                   Każdy Uczestnik, który 

w danym etapie* Programu dokona zakupu za minimum 2000 zł, będzie uprawniony 

do otrzymania nagrody, tj. kwoty w wysokości 100 zł za każde wydane 2000 zł, 

przedpłaconej na kartę Distrigo/Visa. Wartość zakupionych produktów obliczana 

będzie według cen netto produktów objętych zakupem.  

*Czas trwania I etapu od 01/01/2022 do 30/06/2022. 

http://www.distrigo.com.pl/


Czas trwania II etapu od 01/07/2022 do 31/12/2022. 

8. Zasady rejestracji i aktywacji konta. 

8.1. Każdy Uczestnik, musi zarejestrować się, a następnie aktywować swoje konto na 

stronie internetowej Programu. Aby rozpocząć proces rejestracji konta na stronie 

niezbędne jest wpisanie indywidualnego identyfikatora. W tym celu należy 

skontaktować się z odpowiednim dla swojego regionu Koordynatorem ds. Części 

Zamiennych, który przekaże odpowiedni identyfikator. Dane kontaktowe znajdują się 

na stronie www.distrigo.com.pl  w zakładce „kontakt”. 

8.2. Aktywacja konta jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji zasad 

regulaminu Programu. 

8.3. Za pomocą uzyskanego identyfikatora Uczestnik uzyskuje dostęp do swojego 

konta, gdzie będzie mógł sprawdzić swój zarejestrowany obrót całkowity, obrót części 

z „Koszyka” oraz obrót produktów z gamy EUROREPAR. Wartości z faktur 

zakupowych będą wprowadzane na stronę do 5 dni roboczych liczonych od daty 

dokonania zakupu. 

8.4. Podstawą do przyznawania nagród będą dane widniejące na stronie internetowej 

Programu, które zostaną zweryfikowane przez Organizatora zgodnie z pkt. 8.3 

powyżej. 

8.5. Przyznawanie nagród w Programie odbywać się będzie pod nadzorem Komisji 

powołanej przez Organizatora. 

8.6. Nagród w Programie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne 

nagrody rzeczowe. 

8.7. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w 

Programie na osoby trzecie. 

8.8. Organizator ma prawo w każdym czasie trwania Programu wykluczyć z udziału 

w Programie Uczestników działających w sposób sprzeczny z niniejszym 

Regulaminem, w tym odmówić przyznania im nagród. Uprawnienie to przysługuje w 

szczególności w przypadku niepoprawnego zgłaszania udziału w Programie, w tym 

podawania nieprawdziwych danych, próby wpływania na przyznanie nagród w 

sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę złamania zabezpieczeń 

serwisu internetowego lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub 

podejmowania przez Uczestników innych działań sprzecznych z koncepcją i celem 

Programu oraz niniejszym Regulaminem. W razie śmierci Uczestnika lub zrzeczenia 

się nagrody lub nagród Organizator podejmie decyzję w kwestii przyznania nagród 

kolejnym Uczestnikom spełniającym wymogi niniejszego Regulaminu. 

http://www.distrigo.com.pl/


9. Ogłaszanie wyników i terminu odbioru nagród. 

9.1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody za pośrednictwem 

wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas rejestracji / aktywacji konta na 

stronie www.distrigo.com.pl . 

9.2. Lista zwycięzców dostępna będzie w siedzibie Organizatora. 

9.3. Nagrody opisane w punkcie 6 zostaną przekazane przez przedstawiciela 

Stellantis Polska w terminie 30 dni od daty zakończenia Programu. Podpisanie przez 

Uczestnika potwierdzenia odbioru nagrody jest jednoznaczne z jej przyjęciem. 

10. Podatek od nagród 

10.1. Wszystkie nagrody uzyskane w ramach niniejszego programu stanowią dla 

otrzymującego je Uczestnika przychód w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. Uczestnicy są zobowiązani samodzielnie do rozliczenia podatku z 

właściwym urzędem skarbowym zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. 

11. Postępowanie reklamacyjne 

11.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać w formie pisemnej 

listem poleconym lub pocztą kurierską w okresie trwania Programu oraz w terminie 

do 14 dni od daty zakończenia Programu na adres Stellantis Polska Sp. z o.o. Dział 

Części Zamiennych Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa. 

11.2. Reklamacje po tym terminie nie będą rozpatrywane, przy czym rozstrzygająca 

jest data stempla pocztowego. 

11.3. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko, pełną nazwę podmiotu 

gospodarczego, NIP, dokładny adres, telefon kontaktowy i opis przyczyny reklamacji. 

11.4. Reklamację będą rozpatrywane przez Komisję do 14 dni od otrzymania 

reklamacji. O decyzji Komisji Reklamujący zostanie poinformowany listem 

poleconym w ciągu 10 dni od podjęcia decyzji. Decyzja komisji jest ostateczna. 

12. Odpowiedzialność Organizatora 

12.1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Programu ograniczona 

jest do kwoty odpowiadającej wartości i liczbie nagród określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

12.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu sieci Internet, programów pocztowych, skrzynek e-mail oraz innych 

programów komputerowych i elementów infrastruktury sieciowej, które mogą 

spowodować błędy we wprowadzanych i przetwarzanych danych, opóźnienie lub 

niedostarczenie wysłanych wiadomości e-mail, w tym wiadomości e-mail 



informujących Uczestnika o nagrodzie, o której mowa w ust. 6 niniejszego 

Regulaminu. 

12.3. Organizator nie jest odpowiedzialny za prawidłowość danych podanych przez 

Uczestnika. 

12.4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach 

dotyczących praw Uczestników do korzystania z adresów e-mailowych. Jakiekolwiek 

spory dotyczące wyżej wymienionych praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną 

do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi 

stosownie do pkt. 6.3. niniejszego Regulaminu. 

13. Zasady przetwarzania danych osobowych 

13.1. Administratorem danych Uczestników - w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także, jako „RODO”), jest 

Organizator - Stellantis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 206, 

02-219 Warszawa. 

13.2. Dane Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i 

przeprowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem, w tym wyłonienia laureatów 

oraz przyznania im nagród. 

13.3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Programie. 

13.4. Dalsze informacje o sposobie i celach przetwarzania danych osobowych, a 

także praw przysługujących Uczestnikom w związku z tym przetwarzaniem, zostały 

określone w Warunkach Przetwarzania Danych Osobowych: 

https://distrigo.com.pl/pdf/General_Privacy_Statement.pdf 

14. Postanowienia końcowe 

14.1. Udział w Programie oznacza zgodę Uczestnika na wszystkie warunki Programu 

opisane w niniejszym Regulaminie. 

14.2. Wszelkie materiały reklamowe opisujące niniejszy Program mają charakter 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

14.3. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Programie, po wyczerpaniu 

postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

14.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego Regulaminu 

(w razie ich zaistnienia, zostaną one we właściwy sposób ogłoszone), zmiany (jak 

przedłużenia) czasu trwania Programu, terminu ogłoszenia wyników lub odwołania 

Programu w każdej chwili bez podania przyczyny. 

https://distrigo.com.pl/pdf/General_Privacy_Statement.pdf


14.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Programu oraz na 

stronie internetowej www.distrigo.com.pl 

14.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 

Regulaminu, w tym terminu przeprowadzenia Programu i przyznania nagród, jeżeli 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie bez 

powiadomienia o tym Uczestników. 

14.7. W wypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń w ocenie Organizatora 

zgodnych z Regulaminem, braku kontaktu z potencjalnymi nagrodzonymi 

Uczestnikami lub innych trudności organizacyjnych, Organizator może stosownie 

zmodyfikować przebieg Programu, w szczególności w zakresie jego czasu trwania 

oraz zasad przyznawania nagród jak również odstąpić od jego przeprowadzenia 


