Subaru Import Polska
www.subaru.pl

Regulamin Klubu Subaru
§1 Klub Subaru
1. Klub Subaru jest formą organizacyjną promocji marki Subaru działającą w ramach firmy Subaru Import
Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha Conrada 51, wpisanej do rejestru handlowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090468. Dla określenia Subaru Import Polska sp.
z o.o. w dalszej części Regulaminu używany jest skrót SIP.
2. Klub Subaru nie posiada osobowości prawnej, a wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane
i nabywane przez Klub są nabywane na rzecz i na rachunek SIP.
3. Podmiotem podejmującym decyzje i składającym oświadczenia woli w imieniu Klubu Subaru jest Prezes
Klubu (osobiście lub przez ustanowionych pełnomocników w granicach umocowania) powoływany przez
Zarząd SIP.
4. Klub Subaru został powołany do życia na czas nieokreślony.
5. Klub Subaru posiada logo.
6. Klub Subaru posiada domenę internetową: klub.subaru.pl

§2 Nasze cele
1. Konsolidacja i integracja środowiska posiadaczy, użytkowników oraz miłośników samochodów marki Subaru
w Polsce.
2. Promocja i popularyzacja marki Subaru na terenie Polski oraz rozszerzenie grona jej miłośników
i użytkowników.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej, a szczególnie kulturalnego zachowania
w ruchu drogowym.

§3 Sposoby realizacji naszych celów
1. Działania promocyjne.
2. Działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Organizacja imprez rekreacyjnych i towarzyskich.
4. Współpraca z instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami zajmującymi się:
a. popularyzacją sportów motorowych,
b. organizacją zawodów motorowych,
c.

popularyzacją bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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§4 Warunki członkostwa
1. Warunkiem wstąpienia do Klubu Subaru jest poprawne wypełnienie internetowego formularza
zgłoszeniowego, przeczytanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wpłacenie składki
członkowskiej.
2. Przez poprawne wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego rozumie się wypełnienie wszystkich
obowiązkowych pól.
3. Warunkiem rejestracji w programie Klub Subaru jest posiadanie konta e-mail. Podanie adresu e-mail jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji od Subaru Import Polska. SIP nie ponosi
odpowiedzialności za rodzaj i treść wiadomości wymienianych pomiędzy klubowiczami.
4. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po akceptacji przez SIP zgłoszenia do Klubu Subaru, o którym to
fakcie klubowicz zostanie poinformowany e-mailem oraz uiszczeniu składki członkowskiej. Otrzymanie
personalizowanej karty klubowej daje możliwość korzystania z przywilejów, które oferuje Klub Subaru.
5. Składka członkowska jest opłatą roczną, a jej wysokość ustalana jest przez Prezesa Klubu. Składka płatna
jest do 14 dni po otrzymaniu informacji o akceptacji przez SIP zgłoszenia do Klubu Subaru. Karta klubowa
zostanie przesłana klubowiczowi w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia składki na konto Subaru Import
Polska sp. z o.o. W każdym następnym roku członkostwa w Klubie Subaru składka płatna jest w terminie 14
dni od daty upłynięcia ważności poprzedniej składki.
6. Wysokość składki uzależniona jest od statusu klubowicza (patrz punkt 5. Członkowie Klubu Subaru) i wynosi
240 PLN dla osób posiadających samochód marki Subaru zakupiony poza autoryzowanymi salonami
Subaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacze samochodu marki Subaru zakupionego w
autoryzowanym salonie Subaru Import Polska oraz osoby uczące się, do 25 roku życia, które nie posiadają
samochodu, płacą 50% powyższej składki. Dla pozostałych osób, czyli posiadaczy samochodów innych
marek niż Subaru składka członkowska wynosi 280 PLN.
7. Prezes Klubu Subaru zastrzega sobie prawo do zwolnienia klubowicza z płacenia składek członkowskich.
8. Członek Klubu Subaru uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na
inną osobę.
9. Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia członkowskie.
10. W przypadku posiadaczy samochodów marki Subaru dla celów wstąpienia do Klubu Subaru i otrzymania
karty członkowskiej dany samochód może zostać wykorzystany tylko raz.
11. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, w przypadku osób niepełnoletnich, które chcą wstąpić do Klubu
Subaru, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
12. Po wstąpieniu do Klubu Subaru, każdy klubowicz otrzyma pocztą personalizowaną kartę członkowską oraz
upominkowy gadżet Subaru gratis.
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§5 Członkowie Klubu Subaru
1. Członkami Klubu Subaru mogą być Osoby, które wspierają cele Klubu Subaru oraz zobowiązują się do
czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji celów Klubu Subaru.
2. W Klubie Subaru wyróżniamy trzy statusy klubowiczów:
a. Status 1: osoby posiadające samochód marki Subaru zakupiony w autoryzowanym salonie Subaru
Import Polska oraz osoby uczące się, do 25 roku życia, które nie posiadają samochodu.
b. Status 2: osoby posiadające samochód marki Subaru zakupiony poza autoryzowanymi salonami
Subaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
c.

Status 3: osoby nie posiadające samochodu marki Subaru.

§6 Usługi dla Członków Klubu Subaru
1. Członek Klubu Subaru może korzystać z usług i ofert specjalnych zamieszczonych na stronie internetowej
www.klub.subaru.pl. Usługi i oferty te świadczone są na warunkach i zasadach zamieszczonych w witrynie
internetowej Klubu Subaru.
2. Niektóre spośród świadczonych usług podlegać mogą odrębnej opłacie lub też dotyczą określonego
produktu, regionu geograficznego albo podlegają innym kryteriom, zgodnie z informacjami zamieszczonymi
w witrynie internetowej www.klub.subaru.pl.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczenie niektórych usług w ramach Klubu Subaru może
ograniczać się do osób dorosłych (osoby powyżej 18 roku życia).

§7 Dane członkowskie, ochrona danych i prywatność członków Klubu Subaru
1. Obsługę związaną z internetowym funkcjonowaniem Klubu Subaru zapewnia Subaru Import Polska sp. z
o.o.
2. Klubowicz wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych dotyczących członkostwa w Klubie
Subaru w zbiorze danych osobowych Subaru. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów
marketingowych Subaru. Klubowicz może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych
osobowych i ich poprawiania, zwracając się pisemnie do Subaru Import Polska sp. z o.o., ul. Josepha
Conrada 51 31-357 Kraków
3. Klub Subaru zapewnia o przestrzeganiu zasad respektowania prywatności swoich członków. Informacje o
charakterze osobistym, przekazywane podczas rejestracji, nie zostaną ujawnione jakimkolwiek osobom
trzecim bez uprzedniej zgody członka Klubu Subaru.
4. Klubowicz wyraża zgodę, aby podmioty współpracujące z Klubem Subaru posiadały dostęp do danych
członkowskich potrzebnych do świadczenia określonych usług. Powyższe podmioty akceptują stosowne
zobowiązania dotyczące zachowania poufności przy postępowaniu z danymi osobowymi członka Klubu
Subaru lub przekazanymi przez niego informacjami.
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§8 Wypowiedzenie członkostwa
1. Utrata członkostwa w Klubie Subaru może nastąpić poprzez skreślenie lub wykluczenie. Skreślenia z listy
klubowiczów dokonuje Prezes Klubu Subaru w następujących przypadkach:
a. wypowiedzenia członkostwa w Klubie Subaru przez zwrócenie się z takim wnioskiem do Prezesa
Klubu Subaru. Wypowiedzenie członkostwa oznacza tym samym wycofanie zgody na użytkowanie i
przetwarzanie danych osobowych,
b. zalegania przez klubowicza, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres
przekraczający 6 miesięcy.
2. Wykluczenia z Klubu Subaru dokonuje Prezes Klubu Subaru w następujących przypadkach:
a. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z celami Klubu Subaru,
b. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje dana osobę jako członka Klubu Subaru lub godzi w dobre
imię Klubu Subaru.
3. W przypadku utraty członkostwa wpłacone wcześniej na rachunek Klubu Subaru środki pieniężne nie
podlegają zwrotowi a karta klubowa zostaje anulowana.

§9 Inne postanowienia
1. Subaru Import Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu
Klubie Subaru oraz innych powiązanych zasad i warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego
powiadomienia i poinformowania klubowicza o takowych zmianach lub modyfikacjach, poprzez
umieszczenie zaktualizowanej wersji danego dokumentu na stronie internetowej Klubu Subaru.
2. Subaru Import Polska sp. z o.o. ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub wycofania
dostępu do usług i ofert specjalnych Klubu Subaru, bez lub za wcześniejszym powiadomieniem oraz nie
ponosząc za to odpowiedzialności, chyba że warunki i zasady dotyczące określonej usługi stanowią inaczej.
3. Korzystanie ze wszystkich usług i ofert proponowanych w Klubie Subaru oprócz warunków i zasad
stosujących się do nich i zamieszczonych w witrynie internetowej Klubu Subaru podlega odpowiednim
przepisom prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza ustawowych praw, jakie przysługują
klubowiczowi.
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