
 

    Regulamin Programu Promocyjnego 
            PHU ZDANOWICZ Sp. z o.o. w Gdańsku 
 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Programie Promocyjnym (dalej jako 

Program) oferowanym przez PHU ZDANOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. 

Grunwaldzkiej 256A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod 

nr KRS 0000220174, NIP 5842368559. 

 

Program Promocyjny PHU ZDANOWICZ Sp. z o.o. obejmuje: 
▪ klientów PHU ZDANOWICZ Sp. z o.o. którzy otrzymali numerowane karty lojalnościowe 

przypisane do danego klienta w systemie informatycznym Spółki 

▪ wszystkie pięcioletnie i starsze pojazdy Subaru zakupione i/lub serwisowane w salonie PHU 

ZDANOWICZ 

 

Program Promocyjny PHU ZDANOWICZ Sp. z o.o. oferuje: 

1. kartę lojalnościową uprawniającą do otrzymania rabatów na usługi serwisowe i zakup 

oryginalnych części zamiennych i akcesoriów 

2. Promocyjne Pakiety Serwisowe „5 Plus” dla klientów posiadających pięcioletnie i starsze 

samochody Subaru 
 

Celem Programu jest zachęcenie naszych wybranych i lojalnych klientów do korzystania z usług 

serwisowych PHU ZDANOWICZ Sp. z o.o..  
 

Postanowienia ogólne. 
 

1.1. Karta lojalnościowa jest własnością Spółki PHU ZDANOWICZ. Karta wydawana jest 

wybranym klientom.  

1.2. Od momentu wydania karty lojalnościowej klient przy każdej wizycie serwisowej pojazdu (z 

wyłączeniem Preferencyjnych Przeglądów Serwisowych) otrzymuje: 
▪ 10% rabat na robociznę 

▪ 5% rabat na części i akcesoria 
1.3. Karta lojalnościowa obowiązuje do odwołania. O ewentualnym odwołaniu klienci zostaną 

poinformowani na stronie internetowej Spółki. 
2.1. Wybrani przez Spółkę klienci posiadający samochody marki Subaru i historię serwisową w 

PHU ZDANOWICZ otrzymają możliwość skorzystania z Promocyjnych Przeglądów 

Serwisowych „5 Plus”, w obniżonych cenach. Promocyjne Przeglądy Serwisowe opisane są w 

załączniku 1 niniejszego regulaminu. 

2.2. Promocyjne Przeglądy Serwisowe „5 Plus” obejmują Klientów posiadających pojazdy  

pięcioletnie i starsze, licząc od dnia rejestracji pojazdu. 

2.3. Promocyjne Przeglądy Serwisowe obowiązują do odwołania. O ewentualnym odwołaniu 

klienci zostaną poinformowania na stronie internetowej Spółki.  
 

Uczestnictwo w programie. 
 

Warunkiem udziału w Programie jest wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie danych 



osobowych dla celów uczestnictwa w Programie. Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzone 

do bazy danych Programu Promocyjnego PHU ZDANOWICZ. 
 

PHU ZDANOWICZ zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, zawieszenia lub zakończenia 

programu z ważnych przyczyn, a w szczególności zmiany przepisów prawa, które wpływają na 

wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz zmiany cen usług, z których serwis korzysta przy 

wykonywaniu poszczególnych czynności objętych Programem. 
 

O każdej zmianie Regulaminu PHU ZDANOWICZ jest zobowiązany powiadomić klientów na 

swojej stronie internetowej. 
 

Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez klienta z chwilą pierwszej wizyty 

serwisowej (otrzymania Karty) oraz wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów udziału w Programie Promocyjnym.  

 

Wartość rabatów oraz ceny Preferencyjnych Pakietów Serwisowych będą obowiązywały do 

odwołania. Ewentualnie odwołanie lub zmiana wartości i cen zostanie opublikowana na Stronie 

Internetowej spółki. 
 

 



Załącznik nr. 1 – Promocyjne Pakiety Serwisowe „5 Plus” 

 

Przegląd ograniczony – 599 zł brutto: 

▪ Wymiana oleju i filtra oleju silnikowego 

▪ Sprawdzenie zanieczyszczenia filtra powietrza silnika 

▪ Sprawdzenie zanieczyszczenia filtra przeciwpyłowego kabiny 

▪ Sprawdzenie płynów eksploatacyjnych 

▪ Kontrola grubości okładzin ciernych klocków oraz tarcz hamulcowych z oczyszczeniem, 

smarowaniem oraz regulacją 

▪ Sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego pojazdu 

▪ Sprawdzenie luzów na łożyskach kół 

▪ Sprawdzenie luzów w zawieszeniu 

▪ Wzrokowa kontrola przewodów hamulcowych 

▪ Wzrokowa kontrola przecieków/ wycieków 

▪ Kontrola prądu rozruchowego oraz stanu naładowania akumulatora z wydrukiem 

▪ Kontrola ładowania alternatora z wydrukiem 

▪ Diagnostyka komputerowa testerem Subaru Select Monitor 

▪ Sprawdzenie pasków napędowych 

▪ Sprawdzenie/regulacja ciśnienia ogumienia 

▪ Sprawdzenie układu przeniesienia napędu 

 

Przegląd podstawowy 749 zł brutto – dodatkowe czynności wobec przeglądu 

ograniczonego: 

▪ Wymiana filtra powietrza silnika 

▪ Konserwacja zamków i zawiasów 

▪ Mycie i sprzątanie pojazdu 

▪ Sprawdzenie pasów bezpieczeństwa 

▪ Sprawdzenie działania piór wycieraczek oraz spryskiwaczy szyb 

 

Przegląd rozszerzony 899 zł brutto – dodatkowe czynności wobec przeglądu 

podstawowego: 

▪ Wymiana filtra przeciwpyłowego kabiny 

▪ Wymiana płynu układu hamulcowego 

▪ Sprawdzenie olejów przekładniowych 
 
W przypadku serwisowania samochodów z silnikiem Diesla i o pojemności 3 litrów wartość poniższych przeglądów 
należy powiększyć o 100 zl brutto. 

 


