
PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJI PROMOCYJNEJ

„Sportowe auta dla aktywnie oceniających!”

Akcja promocyjna dedykowana jest dla:

użytkowników serwisu mubi.pl, którzy w okresie od 03.08.2021 r. do 30.11.2021 r. będą polecać
porównywarkę mubi.pl wykorzystując swój link do polecania („Uczestnik”).

Czas trwania:

Od dnia 03.08.2021 r. do 30.11.2021 r.

Nagroda:

Voucher na najem auta sportowego na 7 dni.

§ 1 Zasady wyłaniania zwycięzców:

1. Aby wygrać nagrodę wystarczy że w okresie od 03 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

będziesz aktywnie polecać Mubi korzystając ze swojego dedykowanego linku.

2. Zwycięzcą Nagrody zostanie Uczestnik, którego polecenia wygenerują w czasie trwania Akcji

Promocyjnej najwięcej sprzedaży nowych ubezpieczeń (polisa opłacona w całości lub opłacona

pierwsza rata polisy). Jeśli dwie lub więcej osób uzyskają taki sam wynik, o zwycięstwie będzie

decydowała liczba unikatowych kalkulacji wykonanych z linku polecającego z prawidłowo

wypełnionymi danymi dotyczącymi samochodu oraz zawierające prawidłowy numer telefonu

oraz adres e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych w

dokonanych kalkulacjach.

3. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest voucher na najem auta sportowego na 7 dni.

4. Zwycięzca konkursu będzie ogłaszony po zakończeniu Akcji promocyjnej na stronie FB:

https://www.facebook.com/mubi.ubezpieczenia/ oraz zostanie powiadomiony o wygranej

mailowo oraz telefonicznie.

5. Voucher uprawnia do najmu jednego z aut: Mercedes A35, Mustang GT, Doge Challenger SRT,

Camaro SS, Camaro SS Cabrio, Mercedes CLA45 SB, Megane RS, Lexus IS300 oraz jest waży do

20.04.2022.

6. W celu zrealizowania Nagrody – vouchera, zwycięzca będzie uprawniony do podpisania umowy

najmu wskazanego przez siebie, dostępnego auta ze spółką Cylindersi sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie na użytkowanie jednego z wymienionych w punkcie 5 samochodów przez okres 7 dni.

Zwycięzca nie płaci kaucji ani obowiązkowego ubezpieczenia za wynajęte auto.

§2 Czynności zakazane, które wykluczają możliwość otrzymania Nagrody przez Uczestnika:

1. wysyłka mailingów, 

2. prowadzenie kampanii reklamowej Google Ads,

3. prowadzenie kampanii reklamowej Facebook Ads,

4. przekierowanie 301 z innej domeny na link referencyjny Uczestnika, 

5. przekierowywanie całości serwisu linkiem partnerskim do strony mubi.pl,

Strona 1 z 2

https://www.facebook.com/mubi.ubezpieczenia/
http://mubi.pl


6. przekierowywanie automatycznym linkowaniem (np. częściami słów) linków partnerskich do

strony mubi.pl,

7. umieszczanie linków na portalach erotycznych/portalach o niewłaściwej treści,

8. zakładanie kont na portalach społecznościowych pod marką mubi.pl odsyłających linkiem

afiliacyjnym,

9. zakładanie wizytówek firm/kont na katalogach stron pod marką mubi.pl odsyłających do strony

linkiem afiliacyjnym,

10. dodawanie linków afiliacyjnych na stronach wyłudzających dane osobowe zakaz dodawania

linków na stronach zagrożonych/zawirusowanych 

Regulamin:

Podstawowe Informacje o Konkursie stanowią integralną część Ogólnego Regulaminu Konkursów i

Promocji Prowadzonych w Serwisie www.mubi.pl, który znajdziesz pod adresem:

https://mubi.pl/dokumenty/ogolny-regulamin-konkursow-i-promocji-15-02-2021.pdf.
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