
 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DRYWA I 3+  
 
Postanowienia ogólne  
1.Organizatorem programu jest Drywa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
(ul. Kartuska 410, 80-125) KRS: 317408, NIP: 583-30-49-228 (dalej: 
Organizator lub Drywa)  
2.Program obowiązuje w autoryzowanych serwisach Volvo Drywa w 
Gdańsku (ul. Kartuska 410) i w Gdyni (ul. Parkowa 2)  
3.Uczestnikami programu Karta Drywa lub programu 3+ mogą być osoby 
pełnoletnie, które spełniły warunki uczestnictwa określone poniżej. 
Przystąpienie do któregokolwiek z programów oznacza akceptację 
niniejszego regulaminu.  
4.Karta Drywa – karta stałego klienta Drywa wydawana przez 
Organizatora uczestnikom programu Karta Drywa uprawniająca do 
korzystania z rabatów i ofert specjalnych określonych w regulaminie lub 
na stronie www Organizatora.  
5.Dane Osobowe – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, 
VIN samochodu, nr rejestracyjny samochodu  
 
Program Karta Drywa  
 
1.Warunkiem uczestnictwa w programie Karta Drywa jest zakupienie 
nowego samochodu w salonie Drywa i jego zarejestrowanie, podanie 
Danych Osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 
2.Posiadacze Karty Drywa mają prawo do korzystania z dedykowanych 
ofert specjalnych i rabatów. Szczegóły na temat aktualnych ofert i korzyści 
dla posiadaczy Karty Drywa znajdują się na stronie internetowej 
Organizatora: https://drywa.volvocars-partner.pl/o-nas/karta-stalego-
klienta/ i u doradców serwisowych.  
3.Karta Drywa jest wydawana bezterminowo i jest przypisana do danego 
samochodu; może być użyta wyłącznie przez posiadacza karty - 
właściciela pojazdu, do którego jest przypisana w momencie jej 
wystawienia. W przypadku zbycia samochodu właściciel może przenieść 
na nabywcę również kartę Drywa zgłaszając ten fakt Organizatorowi. 
 
Program 3+  
 
1.Właściciel samochodu Volvo starszego niż 3 lata jest uprawniony do 
korzystania z dedykowanych ofert specjalnych lub rabatów. Szczegóły na 
temat aktualnych ofert i korzyści w programie 3+ znajdują się na stronie 
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internetowej Organizatora: www.drywa.dealervolvo.pli u doradców 
serwisowych.  
2.W przypadku korzystania z Karty Drywa lub innych ofert specjalnych i 
rabatów, rabaty nie sumują się.  
 
Ochrona danych osobowych  
1.Administratorem danych osobowych jest Drywa. Administrator 
zobowiązuje się chronić powierzone dane i nie zamierza przekazywać ich 
podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów powiązanych.  
2.Uczestnik ma prawo do wglądu w podane przez siebie dane, ich zmiany, 
poprawienia lub żądania usunięcia. Niepodanie lub usunięcie danych 
oznacza jednak brak możliwości uczestnictwa w programie.  
3.Dalsze szczegóły na temat ochrony danych osobowych można znaleźć 
na stronie internetowej Organizatora.  
 
Postanowienia końcowe  
1. Numer aktualnej wersji regulaminu i data jego obowiązywania podane 
są u dołu strony. 
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania 
programu w każdym czasie bez podania przyczyny.  
3.Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane poprzez publikację na 
stronie internetowej Organizatora www.drywa.dealervolvo.pl  
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