
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma: PH Motogama Sp. J z siedzibą w Rząska ul. Łąkowa 22a, 30 

– 199 Kraków.  

2. Akcja promocyjna prowadzona będzie pod nazwą: „ BREMBO – wybór Mistrzów!”. 

3. Akcja promocyjna nie jest grą losową, w tym w szczególności loterią pieniężną, loterią promocyjną, 

loteria fantową, których wynik zależny jest od przypadku (losowania)  w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540) i nie podlega regulacjom zawartym w 

ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.  

4. Promocja przeznaczona jest dla Partnerów Handlowych firmy, identyfikowanych przez Organizatora na 

dzień uruchomienia akcji poprzez indywidualny numer Klienta.  

5. Z promocji wyłączeni są Klienci,    którzy posiadają przeterminowane zobowiązania płatnicze wobec 

Spółki.  

6. Z promocji wyłączeni są Kontrahenci, którzy dokonują zakupu na specjalnych warunkach.    

7. Promocja rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 października 2020 lub do wyczerpania zapasów nagród. 

O wyczerpaniu zapasów nagród, Organizator poinformuje na swojej stronie www.motogama.pl  w 

zakładce „promocje”.    

8. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych w ofercie PH Motogama produktów Brembo zakupionych 

tylko i wyłącznie w PH Motogama Sp. J., udokumentowanych FV Vat.  

9. Nagrodami w akcji są: monitor Philips E-line 248E9QHSB/00 lub profesjonalny diagnoskop AUTEL 

MaxiDAS DS808*w zależności od osiągniętego obrotu. 

10. W przypadku niedostępności na rynku w/w nagród zostaną one zastąpione innymi, o tych samych 

parametrach.  

 

II ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

1. Kumulowany w okresie promocji zakup, objętych akcją produktów Brembo, przekraczający poniższe 

progi promocyjne upoważnia do otrzymania nagrody:  

- 10 000 PLN/netto –  monitor;  

- 60 000 PLN/netto – diagnoskop.  

2. Nie nagradzamy wielokrotności progów promocyjnych.  

3. Podstawą naliczania obrotu upoważniającego do otrzymania nagrody jest Faktura Vat.  

4. Klient ma prawo do otrzymania nagrody za przekroczenie progu promocyjnego tylko raz, zgodnie z 

określonymi progami promocyjnymi i przypisanymi im ilościami nagród.    

5. Do wartości zakupionych produktów w okresie promocji nie będzie wliczana wartość „back orderów”.  

6. Wartość obrotów w okresie promocji będzie pomniejszona o dokonane przez Klienta „zwroty” 

produktów objętych promocją  

7. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych w ofercie PH Motogama produktów Brembo.    

8. Nagrody zostaną wysłane po zakończeniu akcji promocyjnej.  
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III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Motogama zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania promocji. W 

przypadku zmiany Klient zostanie poinformowany o niej poprzez stronę www.motogama.pl w zakładce 

„promocje”.  

2. Warunkiem otrzymania nagrody wynikającej z uczestnictwa w akcji promocyjnej, jest brak zaległości w 

podpisanych i  dostarczonych do PH Motogama „Potwierdzeń odbioru nagrody” za już zakończone akcje 

promocyjne, w których Klient otrzymał nagrodę.  

3. Klient przystępując do akcji promocyjnej zgadza się na jej warunki.  

4. Wartość rynkowa nagrody w ramach akcji promocyjnej wydawany klientom prowadzącym działalność 

gospodarczą stanowi przychód zgodnie z updof art. 11 ust. 2 i 2a i updop art. 12 ust. 5a i 6.  

5. Zdjęcia zawarte w ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy.  

6. Promocja zostanie rozliczona po ostatnim dniu trwania promocji.  

7. Motogama zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów nagród ze względu na ich dostępność na 

rynku. 

* diagnoskop Autel model MaxiDAS DS808. Nowej generacji uniwersalny i wielofunkcyjny diagnoskop do samochodów 
Europejskich, Amerykańskich oraz Azjatyckich, umożliwia dokładną, kompleksową, szybką oraz stabilną diagnostykę 
wszystkich systemów obsługiwanych samochodów, adaptacje, kodowanie, podgląd parametrów podczas pracy, testy 
elementów wykonawczych i wiele innych.2 lata darmowej aktualizacji.  
- Obsługa ponad 80 marek, EUROPA, USA, AZJA 
- Obsługa wszystkich systemów elektronicznych 
- Diagnostyka, Informacje o ECU, Live data, test elementów wykonawczych, Adaptacje i wiele innych 
- Technologia Smart AutoVIN umożliwiająca łatwą identyfikację pojazdów 
- Automatyczny system aktualizacji oprogramowania dzięki powiadomieniom Push-up w czasie rzeczywistym przez Wi-Fi 
- Możliwość zdalnego sterowania 
- Społeczność online MaxiFix oparta na chmurze zapewnia rozbudowaną bazę porad diagnostycznych i napraw oraz      
sprawdzonych poprawek 
- Interaktywne sesje rejestrowania danych umożliwiają bezpośredni kontakt z działem pomocy technicznej     firmy Autel, 
umożliwiając rozwiązywanie problemów diagnostycznych i błędów 
- Pomocny w zarządzaniu operacjami warsztatowymi, umożliwiając przechowywanie wszystkich plików danych, informacji o 
klientach i rejestrów pojazdów 
- Wygodny system zarządzania danymi umożliwiający zarządzanie wewnętrznymi aplikacjami i przeglądanie danych 
- Niezwykle mocny i wydajny nowej generacji procesor Cortex-A9 (1.5 GHz) 
- Dotykowy wyświetlacz LCD 7" 1024 x 600 
- Pamięć 32 GB 
- Wi-Fi 
- Ergonomiczny kształt i gumowe ochrony 
- Bateria (zapewnia czas pracy do 4,5 godzin) 
- System Android zapewnia stabilną pracę oraz szybkie uruchamianie 
- Łatwa i intuicyjna nawigacja 
- Podgląd parametrów w formie tekstowej, analogowej oraz graficznej 
- Możliwość zapisu i odtwarzania parametrów Live Data 
- Wsparcie techniczne 
- Automatyczna aktualizacja poprzez Wifi 

Dane techniczne: 

System Operacyjny Android™ 4.4.4 

Procesor Cortex-A9 processor (1.5 GHz)  

Pamięć 32GB 

Wyświetlacz LCD 7 1024x600 

http://www.motogama.pl/


 

 

Łączność Mini USB 2.0, USB 2.0, Wi-Fi, Micro SD card (supports up to 32GB)  

Audio Input: N/A, Output: buzzer 

Sensory czujnik światła otoczenia 

Zasilanie i bateria 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery, Charges via 5 VDC power supply  

Wejście ładowania  5 V/1.5 A 

Zużycie prądu 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V 

Temperatura pracy -10 to 60°C(14 to 140°F) 

Temp. przechowywania -20 to 70°C (-4 to 158°F) 

Obudowa Mocna obudowa z tworzywa sztucznego z gumowymi ochronami 

Wymiary 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) 

Waga 788 g 

Protokoły ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-

J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, 

fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H 

Protocol, TP2.0, TP1.6 

Zawartość zestawu: 

- Tablet MaxiDAS DS808 

- Kabel główny z wtykiem 16 PIN OBD2 

- Wtyk BMW 20 pin 

- Wtyk BENZ 14 pin 

- Wtyk BENZ 38 pin 

- Wtyk Fiat 3 pin 

- Wtyk PSA 2 pin 

- Wtyk Kia 20 pin 

- Wtyk Nissan 14 pin 

- Wtyk GM/Daewoo 12 pin 

- Wtyk Honda 3 pin 

- Wtyk Mitsubishi/Hyundai 12+16 pin 

- Wtyk VW/AUDI 2+2 

- Zewnętrzny zasilacz USB 

- Kabel Mini USB 

- Instrukcja 

 

Lista obsługiwanych marek: 

ALFA ROMEO 

AUDI 

ABARTH 

MAYBACH 

MERCEDES BENZ 

MERCEDES SPRINTER 



 

 

BMW  

CITROEN 

CHRYSLER 

DACIA 

DAEWOO 

FORD 

FIAT 

GM 

HOLDEN 

HONDA 

HYUNDAI 

INFINITI 

ISUZU 

JAGUAR 

KIA 

LAND ROVER 

LANCIA 

LEXUS 

MINI 

MASERATI 

MITSUBISHI 

MAZDA 

NISSAN 

SMART 

OPEL 

PEUGEOT 

RENAULT 

SUBARU 

SCION 

SAAB 

SEAT 

SKODA 

TOYOTA 

VAUXHALL 

VOLVO 

VW 

OBDII/EOBDII CAN/OBD INJECTION SYSTEM  

Funkcje: między innymi: 
- Diagnoza wszystkich systemów elektronicznych pojazdu (linia K oraz CAN) między innymi: Silnik, ABS, Airbag, 
  DPF, SAS, EPB, klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, moduły komfortu itp... 
- Odczyt kodów błędów 
- Kasowanie kodów błędów 
- Pełna obsługa bieżących parametrów podczas pracy Live Data 
- Programowanie ECU  
- Adaptacje 
- Kodowanie 
- Testy elementów wykonawczych 
- Nastawy podstawowe 
- Informacje o ECU 
- Kasowanie inspekcji serwisowych Oil Service 
- Obsługa hamulca postojowego EPB (Cofanie zacisków do wymiany klocków hamulcowych) 
- Obsługa DPF (filtr cząstek stałych) 
- Obsługa TPMS, BMS, SAS, IMMO, Wtryski i wiele innych... 

 


