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Regulamin Dynamic Motors Club  
BMW Bydgoszcz 

ważny od 18.03.2013 r. 
 

 
§1 

 
Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. 

 
Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic Motors Club zapraszamy 
klientów którzy zakupili samochód BMW  w Dynamic Motors Bydgoszcz oraz wszystkich użytkowników samochodów BMW pod 
warunkiem deklaracji regularnego wykonywania przeglądów okresowych (gwarancyjnych lub pogwarancyjnych) oraz napraw 
mechanicznych jak i blacharsko lakierniczych w stacji dealerskiej BMW Dynamic Motors Bydgoszcz. 

Kartę Clubu wydaje Autoryzowany Dealer BMW Dynamic Motors na wniosek złożony u doradcy serwisu lub sprzedawcy Dynamic 
Motors. 

Dealer BMW Dynamic Motors zastrzega sobie prawo do odmowy wydania karty klientowi bez podana przyczyn. 

§2 

 Karty Dynamic Motors Club 

Wprowadzone zostają trzy rodzaje kart dla członków  Dynamic Motors Club: 

• Biała Karta Dynamic Motors Club- Karta dla klientów którzy zakupili samochód BMW u innego dealera a korzystają  
z serwisu BMW Dynamic Motors bądź dokonują zakupów w dziale części i akcesoriów Dynamic Motors. 

• Srebrna Karta Dynamic Motors Club- Karta przysługująca wszystkim klientom którzy dokonali zakupu przynajmniej 
jednego nowego samochodu w salonie BMW Dynamic Motors. 

• Złota Karta Dynamic Motors Club- Karta przysługuje klientom którzy  w salonie BMW Dynamic Motors zakupili minimum 
2 samochody oraz uzyskali zgodę zarządu Dynamic Motors na otrzymanie Złotej Karty. 

§3 
 

Przywileje wynikające z posiadania Białej Karty Dynamic Motors Club : 
 
 
Samochody 3 letnie  
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 15%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w wysokości 10%. 
d. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach. 
e. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty.  
f. Zniżka 5% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 

 
 

Samochody 4 letnie  
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 20%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów  eksploatacyjnych w wysokości 15% pod warunkiem 

zlecenia ich wymiany/montażu  w Dynamic Motors. (10% na części zamienne i akcesoria nie montowane w serwisie 
BMW Dynamic Motors) 

d. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 
dealerskiej, dniach otwartych  i innych tego typu działaniach.  

e. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty. 
f. Zniżka 5% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 

 
 
Samochody 5 letnie i starsze 
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 25%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w wysokości 15% pod warunkiem 

zlecenia ich wymiany i montażu w Dynamic Motors. (10% na części zamienne i akcesoria nie montowane w serwisie 
BMW Dynamic Motors) 

d. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 
dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach. 

e. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty. 
f. Zniżka 5% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 
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§4 

 
 

Przywileje wynikające z posiadania Srebrnej Karty Dynamic Motors Club : 
 
 
Samochody nowe do 2 lat  
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 15%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w wysokości 10%  
d. Upust przy zakupie kolejnego samochodu BMW w Dynamic Motors Bydgoszcz  w wysokości 2% 
e. Bezpłatny samochód zastępczy, na czas wykonywanych usług serwisowych, w klasie BMW serii 1*.  
f. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach. 
g. Dodatkowe zniżki podczas korzystania z usługi Door To Door (szczegółowy cennik znajduje się w regulaminie usługi 

Door To Door) 
h. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty .  
i. Zniżka 10% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 

 
 

Samochody 3 letnie  
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 20%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w wysokości 15%. 
d. Upust przy zakupie kolejnego samochodu BMW w Dynamic Motors  w  wysokości 2%.  
e. Bezpłatny samochód zastępczy, na czas wykonywanych usług serwisowych, w klasie BMW serii 1*. 
f. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych  i innych tego typu działaniach. 
g. Dodatkowe zniżki podczas korzystania z usługi Door To Door (szczegółowy cennik znajduje się w regulaminie usługi 

Door To Door) 
h. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty.  
i. Zniżka 10% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 

 
 
 

Samochody 4 letnie  
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 25%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów  eksploatacyjnych w wysokości 15% pod warunkiem 

zlecenia ich wymiany/montażu  w Dynamic Motors. (10% na części zamienne i akcesoria nie montowane w serwisie 
BMW Dynamic Motors) 

d. Upust przy zakupie kolejnego samochodu BMW w Dynamic Motors w  wysokości 2%.  
e. Bezpłatny samochód zastępczy, na czas wykonywanych usług serwisowych, w klasie BMW serii 1*. 
f. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach.  
g. Dodatkowe zniżki podczas korzystania z usługi Door To Door (szczegółowy cennik znajduje się w regulaminie usługi 

Door To Door) 
h. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty. 
i. Zniżka 10% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 

 
 
Samochody 5 letnie i starsze 
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 30%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w wysokości 15% pod warunkiem 

zlecenia ich wymiany i montażu w Dynamic Motors. (10% na części zamienne i akcesoria nie montowane w serwisie 
BMW Dynamic Motors) 

d. Upust przy zakupie kolejnego samochodu BMW w Dynamic Motors w  wysokości 2%.  
e. Bezpłatny samochód zastępczy, na czas wykonywanych usług serwisowych, w klasie BMW serii 1*. 
f. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach. 
g. Dodatkowe zniżki podczas korzystania z usługi Door To Door (szczegółowy cennik znajduje się w regulaminie usługi 

Door To Door) 
h. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty. 
i. Zniżka 10% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 
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§5 
 

Przywileje wynikające z posiadania Złotej Karty Dynamic Motors Club : 
 
 
Samochody nowe do 2 lat  
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 20%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w wysokości 15%  
d. Upust przy zakupie kolejnego samochodu BMW w Dynamic Motors Bydgoszcz  w wysokości 4%.  
e. Bezpłatny samochód zastępczy BMW serii 3 użyczany na czas wykonywanych usług serwisowych*. 
f. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach. 
g. Zaproszenie na lunch w wybranej współpracującej z Dynamic Motors restauracji, podczas oczekiwania na wykonanie 

usługi serwisowej 
h. Dodatkowe zniżki podczas korzystania z usługi Door To Door (szczegółowy cennik znajduje się w regulaminie usługi 

Door To Door) 
i. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty .  
j. Zniżka 15% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 

 
 
Samochody 3 letnie  
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 25%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w wysokości 15%. 
d. Upust przy zakupie kolejnego samochodu BMW w Dynamic Motors  w  wysokości 4%.  
e. Bezpłatny samochód zastępczy BMW serii 3 użyczany na czas wykonywanych usług serwisowych*. 
f. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach. 
g. Zaproszenie na lunch w wybranej współpracującej z Dynamic Motors restauracji, podczas oczekiwania na wykonanie 

usługi serwisowej. 
h. Dodatkowe zniżki podczas korzystania z usługi Door To Door (szczegółowy cennik znajduje się w regulaminie usługi 

Door To Door) 
i. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty.  
j. Zniżka 15% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 

 
 
Samochody 4 letnie  
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 30%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów  eksploatacyjnych w wysokości 15% pod warunkiem 

zlecenia ich wymiany/montażu  w Dynamic Motors. (10% na części zamienne i akcesoria nie montowane w serwisie 
BMW Dynamic Motors) 

d. Upust przy zakupie kolejnego samochodu BMW w Dynamic Motors w  wysokości 4%.  
e. Bezpłatny samochód zastępczy BMW serii 3 użyczany na czas wykonywanych usług serwisowych*. 
f. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach.  
g. Zaproszenie na lunch w wybranej współpracującej z Dynamic Motors restauracji, podczas oczekiwania na wykonanie 

usługi serwisowej. 
h. Dodatkowe zniżki podczas korzystania z usługi Door To Door (szczegółowy cennik znajduje się w regulaminie usługi 

Door To Door) 
i. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty. 
j. Zniżka 15% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 

 
 
Samochody 5 letnie i starsze 
 

a. Bezpłatne wydanie Karty Clubu i zarejestrowanie jej w bazie danych. 
b. Upust w robociźnie w wysokości 35%.  
c. Upust przy zakupie części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych w wysokości 15% pod warunkiem 

zlecenia ich wymiany i montażu w Dynamic Motors. (10% na części zamienne i akcesoria nie montowane w serwisie 
BMW Dynamic Motors) 

d. Upust przy zakupie kolejnego samochodu BMW w Dynamic Motors w  wysokości 4%.  
e. Bezpłatny samochód zastępczy BMW serii 3 użyczany na czas wykonywanych usług serwisowych*. 
f. Pierwszeństwo udziału w specjalnej ofercie dealera dotyczącej między innymi bezpłatnego przeglądu na stacji 

dealerskiej, dniach otwartych i innych tego typu działaniach. 
g. Zaproszenie na lunch w wybranej współpracującej z Dynamic Motors restauracji, podczas oczekiwania na wykonanie 

usługi serwisowej. 
h. Dodatkowe zniżki podczas korzystania z usługi Door To Door (szczegółowy cennik znajduje się w regulaminie usługi 

Door To Door) 
i. Regularne informowanie o dodatkowych korzyściach wynikających z posiadania Karty. 
j. Zniżka 15% na zakup karnetu OPEN w Sport Factory. 
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§6 
 

Uwagi 
 
 

a. Kierownik Działu Aftersales lub Członek Zarządu ma możliwość indywidualnego podniesienia wysokości rabatu . 
Uzasadnienie takiej decyzji powinno znaleźć się w dokumentacji klienta, która znajduje się na stacji dealerskiej.  

b. Członkowie Dynamic Motors Club którzy nie dokonują regularnych opłat za należności wynikające z wykonanych usług/ 
zamówionych części tracą prawo do zniżek wynikających z członkowstaw w DMC. 

c. Korzyści wynikające z członkostwa w Klubie Dynamic Motors obowiązują wyłącznie na stacji BMW Dynamic Motors 
Bydgoszcz.  
 

d. W razie konieczności wykonania naprawy lub przeglądu gwarancyjnego  
u innego dealera (np. w wypadku podróży), klient nie traci prawa do korzyści wynikających z tytułu uczestnictwa w 
programie. Ewentualne korzyści związane z wykonywaniem usługi serwisowej tego typu są ustalone przez dealera 
wykonującego obsługę.  
  

e. Jeżeli zdarzenie opisane w punkcie poprzednim tj. Klient zdecyduje się powierzyć wykonywanie usług serwisowych 
innemu Dealerowi BMW kolejno dwukrotnie klient traci prawo do członkostwa w Klubie Dynamic Motors oraz traci 
przywileje z tym związane.  

f. W przypadku zlecenia montażu/naprawy przy użyciu części dostarczonych przez klienta rabat na robociznę nie 
przysługuje. 

g. Karty Dynamic Motors Club ważne są 10 lat.  

h. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Klubu nie obowiązują w przypadku wykonywania napraw i zakupu części 
zamiennych na rachunek firm ubezpieczających.  

i. Upusty cenowe przy zakupie kolejnego samochodu obliczane są od ceny podstawowej samochodu (bez akcyzy ,cła  
i Vat-u).  

j. Rabaty wynikające z posiadania Karty Klubu Dynamic Motors nie łączą się z innymi promocjami okresowymi Dealera lub 
BMW Polska.  

k. Nie ma możliwości wymiany przysługujących rabatów na ekwiwalent pieniężny. 

l. Karty Dynamic Motors Club nie są kartami płatniczymi ani kredytowymi. 

m. Warunki określające przyznanie Karty Klubu oraz przywileje wynikające z przyznania członkostwa klubu mogą ulec 
zmianie i są publikowane na stronie internetowej www.bmw-dynamicmotors.pl oraz udostępnione dla klientów w salonie 
Dynamic Motors. 
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* W sytuacji gdy ASO Dynamic Motors nie będzie dysponować danym modelem samochodu, klient otrzyma propozycje użyczenia 
innego pojazdu zastępczego.  


