
 
 

Smolar Agencja Promocyjno – ReklamowaSp. z o.o. 
Łódź 93-569 ul. Inżynierska 15  
NIP:727- 278- 80-75 , REGON: 102524274 
wpisana do Rejestru przedsiębiorców  
KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi  
XX Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem KRS: 0000444211 
kapitał zakładowy:10.000,00 zł. 
www.smolar.pl  

 

DANE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ W LOTERII : Wygraj Przyjemność! 
 
………………………………………………………………………..…………………………………………… 
Imię i nazwisko 

 
………………………………………………………………………..…………………………………………… 
numer telefonu komórkowego laureata podany w formularzu zgłoszeniowym  w nagrodzonym zgłoszeniu do loterii 
 

………………………………………………………………………..…………………………………………… 
adres e-mail laureata podany w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu do loterii 
 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
pełen adres zameldowania laureata 
 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
nr. dowodu osobistego 
 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku nieposiadania nr PESEL 
 
 
Wskazanie określonych elementów wyposażenia samochodu osobowego Citroen C3 1.2 PureTech spośród 
następujących: 
 
• kolor nadwozia (zaznaczyć wyłącznie jedną z poniższych opcji): 

 Rouge Elixir, 
 Spring Blue, 
 Gris Platinium, 
 Stell Grey, 
 Sable, 
 Noir Perla Nera, 
 Blanc Banquise, 

• kolor dachu (zaznaczyć wyłącznie jedną z poniższych opcji): 
 Dach w kolorze nadwozia, 
 Dach Rouge Aden, 
 Dach Noir Onyx, 
 Dach Blanc Opale, 
 Dach Emeraude, 

• wykończenie wnętrza (zaznaczyć wyłącznie jedną z poniższych opcji): 
 Tapicerka Mica Szara, 
 Tapicerka Emerauge, 
 Tapicerka Techwood, 

• personalizacja dachu (zaznaczyć wyłącznie jedną z poniższych opcji): 
 Naklejka personalizująca na dach Rouge, 
 Naklejka personalizująca na dach Techwood, 
 Naklejka personalizująca na dach Emeraude, 

 
 

OŚWIADCZENIE:  
„Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu loterii „Wygraj przyjemność”, w tym z zawartą w nim klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”. 



„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”. 
„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o. o. z siedzibą w 
Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski  
w Łodzi, Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu 
regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: 
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, 
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”. 
„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego Citroen C3 1.2 PureTech, zgodnie 
z regulaminem loterii „Wygraj przyjemność” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem ww. nagrody, 
tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych  
z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody głównej.” 
 
 
 

 
………………………………………                ………………………………………………………. 
Podpis Laureata          Miejscowość, data 

 
UWAGA! Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu promocyjnego zgodnie z treścią zgłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


