
Przed	  przystąpieniem	  do	  konkursu	  z	  okazji	  30-‐tej	  rocznicy	  firmy	  Keenan	  (zwanego	  
dalej	  "Promocją"),	  należy	  najpierw	  przeczytać	  i	  zaakceptować	  warunki	  
promocji("Warunki	  Promocji"	  ).	  Wzięcie	  udziału	  w	  Promocji	  jest	  równoznaczne	  z	  
zaakceptowaniem	  jej	  warunków,	  	  jeśli	  nie	  zgadzasz	  się	  na	  te	  warunki	  nie	  akceptuj	  
ich,	  jednocześnie	  nie	  zostaniesz	  zakwalifikowany	  do	  wzięcia	  udziału	  w	  Promocji.	  

1.	  Organizatorem	  konkursu	  jest	  Richard	  Keenan	  &	  Company	  Limited	  Borris,	  Co.	  
Carlow,	  Ireland	  ‘’Keenan’’	  

2.	  Promocja	  obejmuje	  okres	  od	  godziny	  9:00	  dnia	  4-‐tego	  Września	  do	  godziny	  18:00	  
dnia	  30-‐tego	  Listopada	  2013	  

3.	  Aby	  zakwalifikować	  się	  do	  wzięcia	  udziału	  w	  Promocji	  uczestnik	  musi	  mieć	  
ukończone	  18	  lat	  oraz	  dokonać	  zakupu	  (	  spisana	  musi	  być	  umowa	  zakupu)	  jednego	  
z	  produktów	  konkursowych	  z	  natychmiastową	  płatnością	  i	  dostawą,	  w	  czasie	  
trwania	  Promocji,	  bezpośrednio	  od	  ,,Keenan’’	  lub	  od	  jednego	  z	  Oficjalnych	  
Pośredników	  Handlowych	  za	  cenę	  minimalną	  60,000ZŁ	  bez	  podatku	  (	  Promocja	  nie	  
obejmuje	  wozów	  paszowych	  Keenan	  przeznaczonych	  do	  użytku	  przemysłowego	  lub	  
o	  wysokiej	  specjalizacji.)Pełna	  lista	  kwalifikacyjna	  wozów	  paszowych	  zgodnych	  ze	  
specyfikacją	  przeznaczoną	  na	  wybrany	  kraj	  (Kody	  plus	  opis)	  dostępna	  jest	  na	  
życzenie.	  

4.	  Wzięcie	  udziału	  w	  Konkursie	  musi	  być	  potwierdzone	  wypełnieniem	  formularza	  
zgłoszeniowego	  przygotowanego	  przez	  firmę	  Keenan	  

5.	  Pracownicy	  firmy	  Keenan	  oraz	  pośrednicy	  handlowi	  i	  ich	  rodziny	  nie	  mogą	  brać	  
udziału	  w	  konkursie.	  

6.	  Wycieczka	  do	  Irlandii	  z	  Okazji	  30-‐lecia	  firmy	  Keenan,	  odbędzie	  się	  w	  dniach	  4	  –	  6	  
Luty	  2014,	  uczestnicy	  nie	  mogą	  wybrać	  alternatywnie	  innej	  daty	  przyjazdu,	  rodzaju	  
oferty	  lub	  wypłacenia	  gotówki.	  

7.	  Firma	  Keenan	  dołoży	  wszelkich	  starań	  w	  celu	  ułatwienia	  	  preferencji	  uczestników	  
dotyczących	  podróży;	  przeloty	  oraz	  wybór	  lotniska,	  będą	  wybierane	  według	  
własnego	  uznania	  Keenan	  i	  loty	  zostaną	  zarezerwowane	  przez	  Keenan	  na	  przeloty	  
ekonomiczne.	  

Keenan	  ponosi	  koszty	  przelotów,	  zakwaterowania,	  posiłków	  oraz	  transportu,	  które	  	  

które	  są	  częścią	  oficjalnego	  programu	  obchodów	  30-‐tej	  rocznicy.	  Keenan	  nie	  ponosi	  
odpowiedzialności	  za	  wszelkie	  dodatkowe	  koszty.	  

(w	  tym	  (ale	  nie	  tylko),	  obsługę	  pokoju,	  dodatkowych	  opłat	  hotelowych,	  koszty	  
taksówek).	  

Wszystkie	  koszty	  związane	  z	  dojazdem	  do	  lotniska	  ponosi	  Uczestnik,	  który	  jest	  
także	  zobowiązany	  do	  sprawdzenia	  godziny	  odlotu,	  przylotu,	  warunków	  odprawy	  
na	  lotnisku	  oraz	  ogólnych	  warunków	  podróży.	  



	  

8.	  W	  zależności	  od	  ilości	  wolnych	  miejsc,	  Keenan	  może	  wyrazić	  zgodę	  na	  
zaproszenie	  przez	  Uczetnika	  jednej	  dorosłej	  osoby	  towarzyszącej.	  Uczestnik	  będzie	  
zobowiązany	  na	  pokrycie	  kosztów	  uczestnictwa	  osoby	  towarzyszącej	  poniesionych	  
przez	  firmę	  Keenan.	  

Szczegóły	  dotyczące	  warunków	  uczestnictwa	  	  dla	  gości	  przybyłych	  są	  dostępne	  na	  
życzenie	  przed	  przyjazdem	  .Uczestnik	  zapewnia,	  że	  gość	  w	  pełni	  spełnia	  wszystkie	  
warunki	  promocji.	  

	  

9.	  Uczestnik	  otrzyma	  oficjalny	  formularz,	  pozwalający	  na	  wzięcie	  udziału	  w	  
konkursie	  	  ,,Złoty’’	  wóz	  paszowy	  podczas	  obchodów	  30-‐tej	  rocznicy	  firmy	  Keenan.	  
Obecność	  na	  bankiecie	  z	  tej	  okazji	  dnia	  5	  Lutego	  2014	  roku	  jest	  warunkiem	  wzięcia	  
udziału	  w	  konkursie.	  Każdy	  uczestnik	  zobowiązany	  jest	  do	  upewnienia	  się	  że	  jego	  
los	  jest	  włączony	  do	  losowania	  nagrody	  głównej	  podczas	  Bankietu.	  

10.	  Zwycięzca	  otrzyma	  wóz	  paszowy	  Keenan	  po	  losowaniu	  w	  możliwie	  najkrótszym	  
czasie.	  Keenan	  dołoży	  wszelkich	  starań,	  aby	  dopasować	  lub	  poprawić	  specyfikę	  
wybranego	  wozu	  paszowego	  do	  wymagań	  klienta.	  Zwycięski	  wóz	  paszowy	  Keenan	  
będzie	  pomalowany	  na	  kolor	  złoty,	  a	  nie	  na	  kolor	  zielony	  Keenan.	  Wybór	  
konkretnego	  koloru	  oraz	  farby	  pozostaje	  w	  decyzji	  firmy	  Keenan.	  Użytkownik	  
zwróci	  swój	  obecny	  wóz	  paszowy	  do	  firmy	  Keenan	  (	  zakupiony	  podczas	  trwania	  
Promocji)	  i	  firma	  Keenan	  zwróci	  koszt	  poniesiony	  przez	  użytkownika	  na	  zakup	  tego	  
wozu	  paszowego	  w	  czasie	  lub	  przed	  datą	  zwrotu	  (,,Cena	  Nabycia,,)	  .	  Aby	  uniknąć	  
nieporozumienia,	  ,,Cena	  Nabycia,,	  oznacza	  kwotę	  otrzymaną	  przez	  firmę	  Keenan	  	  	  	  	  (	  
lub	  pośredników	  sprzedaży	  )	  za	  dany	  wóz	  paszowy	  w	  dniu	  lub	  przed	  dniem	  
refundacji	  kosztu;	  i	  wyklucza	  jakiekolwiek	  koszty	  dodatkowe	  poniesione	  na	  
podatek,	  upust,	  kredyt	  lub	  wymianę	  wozu	  na	  inny	  zawarte	  w	  Umowie	  Kupna	  
danego	  wozu	  paszowego.	  Jakikolwiek	  sprzęt	  dodatkowy	  dodany	  podczas	  zakupu	  
wozu	  paszowego	  Keenan	  przechodzi	  na	  własność	  firmy	  Keenan	  (	  lub	  jej	  
Pośredników	  Handlowych)	  

Jeśli	  wóz	  paszowy	  został	  nabyty	  na	  drodze	  finansowania,	  firma	  Keenan	  może	  być	  
zobowiązana	  do	  zwrotu	  całości	  poniesionego	  kosztu	  lub	  jego	  części	  do	  instytucji	  
finansującej	  zakup.	  

Keenan	  nie	  będzie	  odpowiedzialny	  za	  poniesione	  koszty	  związane	  z	  wcześniejszym	  
zakończeniem	  umowy	  finansowania.	  Wszystkie	  konsekwencje	  opodatkowania	  
refundacji	  lub	  jakiejkolwiek	  inne	  koszty	  związane	  z	  udziałem	  w	  konkursie	  będą	  
obowiązkiem	  zwycięzcy.	  

11.	  Nagroda	  nie	  podlega	  wymianie	  



12.	  .	  Konkurs	  jest	  zgodny	  z	  prawem	  Republiki	  Irlandzkiej	  i	  wszystkie	  kwestie	  
prawne	  wynikające	  oraz	  związane	  z	  tą	  Promocją	  będą	  podlegać	  wyłącznej	  
jurysdykcji	  sądów	  irlandzkich.	  

13.	  Uczestnicy	  Konkursu	  oraz	  Zwycięzca	  mogą	  być	  poproszeni	  o	  publiczne	  
udzielenia	  się	  związane	  z	  konkursem.	  Udział	  ten	  nie	  będzie	  gratyfikowany	  przez	  
Keenana.	  

14.	  Firma	  Keenan	  i	  jej	  partnerzy,	  agenci,	  serwisanci	  (	  lub	  pracownicy	  bądź	  agenci	  
jednych	  z	  powyższych)	  nie	  ponoszą	  odpowiedzialności	  za	  zagubione	  zgłoszenia,	  
opóźnione,	  uszkodzone,	  źle	  nadane	  lub	  z	  innego	  powodu	  wykluczone	  z	  konkursu	  z	  
jakiegokolwiek	  powodu.	  Równocześnie	  organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  
stratę	  możliwości	  wzięcia	  udziału	  w	  konkursie	  z	  powodu	  dublowania	  wpisów.	  
Dowód	  wysłania	  zgłoszenia	  nie	  jest	  dowodem	  jego	  odbioru.	  Wszystkie	  zgłoszenia	  są	  
własnością	  firmy	  Keenan	  lub	  jej	  agentów,	  związanych	  z	  konkursem;	  i	  mogą	  być	  
wykorzystywane	  do	  celów	  promocyjnych	  i	  sprzedażowych	  jakichkolwiek	  
produktów	  lub	  usług	  świadczonych	  przez	  Organizatora.	  

15.	  Tylko	  w	  wyniku	  śmierci	  lub	  poniesienia	  trwałego	  uszkodzenia	  ciała	  
wynikającego	  z	  zaniedbania	  firmy	  Keenan,	  niemożliwego	  do	  wykluczenia	  przez	  
prawo,	  Keenan	  ponosi	  odpowiedzialność	  ,	  firma	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  
jakiekolwiek	  utraty,	  zniszczenia	  lub	  zniszczenia	  celowe	  (	  w	  tym	  zaniedbania	  )	  w	  ten	  
czy	  inny	  sposób	  wynikające	  z	  akceptacji	  warunków	  wzięcia	  udziału	  w	  konkursie	  lub	  
w	  związku	  z	  Konkursem	  i	  Nagrodą.	  

16.	  Zgłoszenie	  konkursowe	  mogą	  być	  odrzucone	  przez	  Keenan	  według	  własnego	  
uznania	  

17.	  Keenan	  zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  zmiany	  warunków	  konkursu.	  Keenan	  
zastrzega	  sobie	  prawo	  do	  odwołania,	  zawieszenia	  lub	  zmiany	  danej	  promocji,	  w	  tym	  
(ale	  nie	  tylko)	  w	  razie	  jakichkolwiek	  nieprzewidzianych	  okoliczności,	  które	  są	  poza	  
jego	  kontrolą,	  bez	  uprzedniego	  powiadomienia	  i	  bez	  ponoszenia	  odpowiedzialności	  
przed	  uczestnikami.	  

	  	  

18.	  Keenan	  szanując	  prywatność	  swoich	  klientów	  i	  ich	  dane	  zapewnia	  że	  	  zostaną	  
one	  wykorzystane	  tylko	  do	  celów	  kontaktowania	  się	  z	  uczestnikami	  w	  sprawach	  
Promocji.	  Przystępując	  do	  Promocji,	  uczestnik	  wyraża	  zgodę,	  aby	  Keenan	  
wykorzystał	  otrzymane	  dane	  kontaktowe	  w	  przyszłości	  do	  wysłania	  informacji	  o	  
aktualnych	  ofertach	  i	  promocjach.	  W	  każdej	  chwili	  uczestnik	  może	  złożyć	  pisemny	  
wniosek	  do	  firmy	  Keenan	  w	  Borris,	  Co	  Carlow,	  Irlandia,	  aby	  mieć	  dostęp	  do	  swoich	  
danych	  osobowych,	  które	  Keenan	  posiada	  od	  niego,	  aby	  dokonać	  w	  nich	  zmian	  
poprzez	  skontaktowanie	  się	  z	  Keenan	  w	  Borris,	  Co	  Carlow,	  Irlandia	  

	  



19.	  Każdy	  uczestnik	  przyjmuje	  do	  wiadomości	  i	  zgadza	  się,	  że	  żadna	  forma	  oszustwa	  
nie	  będzie	  tolerowana.	  Wszelkie	  osoby,	  które	  zostały	  przyłapane	  na	  oszustwie,	  
uznanym	  przez	  firmę	  Keenan,	  zostaną	  natychmiast	  wykluczone	  z	  Promocji.	  
Oszukiwanie	  obejmuje,	  ale	  nie	  jest	  ograniczone	  tylko	  do,	  sabotażu,	  hakowania	  
strony	  internetowej,	  wypełniając	  wniosek	  zgłoszenia	  udziału	  w	  Konkursie	  ale	  bez	  
spełnienia	  wymagań	  kwalifikacyjnych,	  przy	  użyciu	  dowolnego	  automatycznego	  
oprogramowania	  lub	  urządzenia	  w	  celu	  uzyskania	  korzyści	  w	  ramach	  promocji,	  
wykorzystując	  wszelkie	  błędy	  oprogramowania,	  skorzystania	  	  z	  Promocji	  poza	  
określonymi	  zasadami	  Promocji,	  próbując	  wyłączyć	  jakiekolwiek	  strony	  Keenana,	  
próbując	  zakłócić	  jakąkolwiek	  część	  Promocji,	  w	  tym,	  ale	  nie	  tylko,	  pozwalając	  
komuś	  wykorzystywać	  dane	  osobowe	  lub	  ingerować	  w	  proces	  wprowadzania	  
formularzy	  zgłoszeniowych.	  

	  

20.	  Jeśli	  którekolwiek	  z	  postanowień	  niniejszych	  Warunków	  Promocji	  (lub	  część	  
świadczenia)	  zostanie	  uznane	  przez	  sąd	  lub	  organ	  administracyjny	  właściwy	  za	  
nieważne,	  niewykonalne	  lub	  nielegalne,	  pozostałe	  postanowienia	  pozostają	  w	  mocy.	  
Jeżeli	  którykolwiek	  nieważny,	  niewykonalny	  lub	  nielegalny	  przepis	  byłby	  ważny,	  
wykonalny	  lub	  prawomocny,	  jeżeli	  jakaś	  część	  niej	  zostały	  usunięte,	  przepis	  ten	  
stosuje	  się	  bez	  względu	  na	  zmiany	  co	  jest	  konieczne	  w	  celu	  urzeczywistnienia	  
zamiaru	  stron.	  

21.	  Uczestnik	  przyjmuje	  do	  wiadomości	  i	  zgadza	  się,	  że	  wszelkie	  spory	  w	  
odniesieniu	  do	  Promocji	  zostaną	  w	  gestii	  absolutnego	  uznania	  Keenan,	  i	  że	  taka	  
decyzja	  będzie	  ostateczna	  i	  wiążąca	  i	  nie	  zostanie	  zawarta	  żadna	  korespondencja.	  
Nazwiska	  zwycięzców	  i	  kraje	  będą	  dostępne	  od	  Keenan	  tylko	  na	  zamówienie.	  

22.	  Wszystkie	  inne	  warunki,	  gwarancje	  lub	  inne	  warunki,	  które	  mogą	  mieć	  wpływ	  
między	  stronami	  lub	  w	  sposób	  zrozumiały	  lub	  włączone	  do	  niniejszych	  Warunków	  
Promocji	  lub	  jakiejkolwiek	  umowy	  zabezpieczenia,	  czy	  ustawa,	  prawo	  zwyczajowe	  
lub	  w	  inny	  sposób,	  zostają	  wyłączone,	  w	  tym	  zrozumienie	  warunków,	  gwarancji	  lub	  
innych	  warunków	  co	  do	  zadowalającej	  jakości,	  przydatności	  do	  określonego	  celu	  lub	  
wykorzystania	  ze	  starannością	  i	  umiejętnościami.	  

	  

	  


