
 
 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU  

„OKAZJE DISTRIGO 2019”  DLA NIEZALEŻNYCH WARSZTATÓW 

SAMOCHODOWYCH OKREŚLAJĄCY ZASADY ZDOBYCIA  

NAGRODY GŁÓWNEJ 

 
 
 

 
UCZESTNICY. 
 

Ogólnopolski Program „OKAZJE DISTRIGO 2019” przeznaczony jest dla 

Niezależnych Warsztatów Samochodowych zwanych dalej „Uczestnikami”, 

posiadających podpisaną umowę sprzedaży i dostawy części zamiennych, 

wyposażenia oraz akcesoriów z Peugeot Polska Sp. z o.o. 

 

ORGANIZATOR. 

Organizatorem Programu jest Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie al. 

Krakowska 206, 02-219 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

CZAS TRWANIA. 

Uczestnicy będą konkurować ze sobą w okresie od 01/01/2019 do 30/11/2019. 

 

ZWYCIĘZCY. 

Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy otrzymają największą całkowitą liczbę 

punktów i zajmą premiowane miejsca. 

 

KLASYFIKACJA: 

1. Punkty będą przyznawane w oparciu o wyznaczone kryteria. Aktualny stan 

punktacji będzie podawany po zakończeniu każdego miesiąca i kwartału. 

 

2. Dane dotyczące wyników będą publikowane na stronie www.distrigo.com.pl w 

zakładce STREFA DLA WARSZTATU. Klasyfikacja uczestników będzie ustalona 

poprzez sumowanie punktów z każdego miesiąca i kwartału obejmujących 

wszystkie kryteria. 

 
3. Kryterium podstawowym do uwzględnienia Uczestnika w końcowej klasyfikacji 

Programu jest przekroczenie wartości 50 000 zł netto obrotu w częściach i 

produktach EUROREPAR na dzień zakończenia Programu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:: 

1. Podpisanie umowy sprzedaży i dostawy części zamiennych, wyposażenia oraz 

akcesoriów z Peugeot Polska Sp. z o.o. 

2. Rejestracja na stronie: distrigo.com.pl 
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NAGRODA GŁÓWNA: 

1. Nagrodą główną w Programie „Okazje Distrigo 2019” za zajęcie 20 pierwszych 

miejsc jest wycieczka dla właściciela lub osoby zarządzającej warsztatem 

samochodowym.  

2. Nagroda w Programie „Okazje DISTRIGO 2019” przeznaczona jest dla właściciela lub 

osoby zarządzającej Niezależnym Warsztatem Samochodowym. 

 

3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.. 

 

 

POSZCZEGÓLNE KONKURENCJE PROGRAMU W ZAKRESIE ZDOBYCIA NAGRODY 

GŁÓWNEJ. 

Program „Okazje DISTRIGO 2019” rozgrywa się w ramach wyznaczonych kryteriów, 

zwanych dalej „Konkurencje”. Szczegółowy opis poszczególnych Konkurencji 

zamieszczony jest w stosownym punkcie dokumentu opisującego niniejszy Program 

 

1. Zakup miesięczny części zamiennych EUROREPAR 

Maksymalna ilość punktów 1100 

Informacja o zdobytych punktach podawana w cyklach miesięcznych 

 

2. Zakup kwartalny części zamiennych EUROREPAR 

Maksymalna ilość punktów 400 

Informacja o zdobytych punktach podawana w cyklach miesięcznych 

 

3. Zakup olejów EUROREPAR 

Informacja o zdobytych punktach podawana w cyklach miesięcznych 

 

4. Systematyczność zakupów części zamiennych EUROREPAR 

Maksymalna ilość punktów 120 

Informacja o zdobytych punktach podawana w cyklach kwartalnych. 

Miesiąc październik i listopad będzie traktowany jako kwartał. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI. 

Konkurencja 1 

Zakup miesięczny części zamiennych EUROREPAR 

Zakup całkowity części zamiennych z gamy EUROREPAR w Peugeot Polska 

W tej konkurencji będzie analizowany miesięczny zakup części zamiennych EUROREPAR. 

Największe zakupy w częściach zamiennych EUROREPAR będą punktowane według 

poniższej tabeli: 

1 miejsce 100 punktów 

2 miejsce 95 punktów 

3 miejsce 90 punktów 
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4 miejsce 85 punktów 

5 miejsce 80 punktów 

6 miejsce 75 punktów 

7 miejsce 70 punktów 

8 miejsce 65 punktów 

9 miejsce 60 punktów 

10 miejsce 55 punktów 

11 miejsce 50 punktów 

12 miejsce 45 punktów 

13 miejsce 40 punktów 

14 miejsce 35 punktów 

15 miejsce 30 punktów 

16 miejsce 25 punktów 

17 miejsce 20 punktów 

18 miejsce 15 punktów 

19 miejsce 10 punktów 

20 miejsce 5 punktów 
 

Punkty naliczane będą za każdy miesiąc. 
 

 
Konkurencja 2 

Zakup kwartalny części zamiennych EUROREPAR 

Zakup całkowity części zamiennych z gamy EUROREPAR w Peugeot Polska 

W tej konkurencji będzie analizowany kwartalny zakup części zamiennych EUROREPAR. 

Warsztaty, które zrealizują minimalny kwartalny zakup na poziomie 14 000 zł netto w 

częściach zamiennych EUROREPAR otrzymają 100 punktów w konkursie. 

 

Konkurencja 3 

Zakupu olejów EUROREPAR (silnikowy, przekładniowy) 

W tej konkurencji będzie analizowany miesięczny zakup oleju EUROREPAR. 

Każde zrealizowane zamówienie 50 litrów oleju EUROREPAR będzie premiowane 10 

punktami w konkursie. 

 

Konkurencja 4 

Systematyczność zakupów części zamiennych EUROREPAR. 

W tej konkurencji będzie analizowany miesięczny zakup części zamiennych EUROREPAR 

w każdym kwartale. Warsztat, który w każdym miesiącu kwartału dokona zakupu części 

EUROREPAR otrzyma 30 punktów. Miesiąc październik i listopad będzie traktowany jako 

kwartał. Punkty będą naliczane kwartalnie. 

 

PUNKTACJA DODATKOWA (bonus ekstra) 

Poza wymienionymi 4 konkurencjami Uczestnik będzie miał możliwość otrzymania 

dodatkowych punktów związanych z zakupem części zamiennych EUROREPAR. 
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Informacje o dodatkowych konkurencjach (bonus ekstra) będą przekazywane odrębnymi 

pismami w każdym miesiącu. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży i dostawy części zamiennych, 

wyposażenia oraz akcesoriów z Peugeot Polska Sp. z o.o. w trakcie trwania 

Programu, uzyskane przez Uczestnika wyniki zostaną anulowane. 

 

2. Nagrody nie mogą być zamieniane na inny walor lub ekwiwalent pieniężny lub też nie 

mogą być przekazywane osobom trzecim.. 

 

3. Uczestnicy ponoszą wszystkie koszty związane z zapłatą należnych podatków z tytułu 

uzyskania nagród na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 

4. W przypadku uzyskania przez Uczestników tej samej ilości punktów w klasyfikacji 

końcowej o pozycji decydować będzie ilość zakupionego oleju EUROREPAR. 

 

5. Wszelkie przypadki nieprzewidziane niniejszymi zasadami oraz wszelkie ewentualne 

spory rozstrzygane będą przez Dyrekcję firmy Peugeot Polska. 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja wszystkich warunków 

regulaminu oraz pisemna zgoda Właściciela punktu na udział Uczestnika w Programie 

na formularzu zgłoszeniowym.  

 

7. Firma Peugeot Polska zastrzega sobie prawo anulowania, przesunięcia w czasie lub 

modyfikacji zasad Programu. 

 

8. Dany punkt będzie klasyfikowany w Programie pod warunkiem uregulowania 

zobowiązań finansowych wobec BGŻ BNP PARIBAS wynikających z obrotu częściami 

zamiennymi z Peugeot Polska. 

 
 


