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REGULAMIN KONKURSU „25 LECIE AVON”  

(DALEJ „REGULAMIN”) 

 

§1. Postanowienia ogólne i definicje. 

1. O ile nic innego nie wynika z kontekstu, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a. „AVON” – spółkę AVON Cosmetics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,                                  

ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000028712,                                             

NIP 526 – 030 – 38 – 23, kapitał zakładowy w wysokości: 53.155.800 PLN; 

b. „Fotografia” – fotografia, której tematyka związana jest z nazwą Konkursu („25 lecie 

AVON”); 

c. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „25 lecie AVON”, organizowany przez AVON, którego 

celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych Fotografii; 

d. „Licencja” – licencja na korzystanie z Fotografii, której zakres określa § 5 ust. 6 

Regulaminu; 

e. „Nagroda” – Nagroda Główna lub Nagroda Dodatkowa, o których mowa w § 4 ust. 1 

Regulaminu; 

f. „Organizator” – AVON; 

g.  „Uczestnicy” – Konsultantki/ Konsultanci lub Klientki/Klienci, o których mowa w § 2 

Regulaminu, którzy przystąpili do Konkursu. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych Fotografii związanych z tematem Konkursu. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Regulamin będzie dostępny w siedzibie AVON 

oraz na stronie internetowej www.avon.pl/avon25 przez cały czas trwania Konkursu. 

4. Konkurs trwa od 13.04.2017 roku do 24.05.2017 roku. 

5. Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów AVON. 

 

§2. Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą wziąć udział: 

a. Konsultantki/ Konsultanci AVON, tj. osoby, które zawarły z Organizatorem umowę 

Konsultantki/ Konsultanta i złożyły swoje pierwsze zamówienie najpóźniej w Katalogu nr 

06/2017, a która to umowa nie wygasła lub nie została rozwiązana w czasie trwania Konkursu 

(„Konsultantki/Konsultanci”), oraz 

b. klienci Konsultantek/ Konsultantów, tj. osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego, które nabyły produkty AVON bezpośrednio od 

http://www.avon.pl/
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Konsultantki/Konsultanta i które dysponują kuponem za zakupy zawierającym indywidualny 

kod, przekazanym przez Konsultantkę/ Konsultanta („Klientki/Klienci”) 

pod warunkiem, że osoby, o których mowa w punkcie a. i b. powyżej, spełniły warunki, o których 

mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.  

2. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy: Avon 

Operations Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie, Avon Distribution Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Garwolinie, AVON EMEA Finance Service Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy 

organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilno-prawnych, a także najbliżsi członkowie 

rodziny ww. osób, w tym w szczególności małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

przysposobieni i przysposabiający.  

4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcami Konkursu są osoby, które nie mogą brać udziału 

w Konkursie, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody. 

 

§3. Zasady Konkursu 

1. Do Konkursu mogą przystąpić Uczestnicy spełniający kryteria określone w §2 powyżej, którzy 

łącznie spełnią następujące warunki: (a) dokonają zakupu za minimum 50 pln w katalogu AVON 

nr 6/2107 ze stron 4-17 w terminach i na warunkach określonych poniżej (przy czym w 

odniesieniu do Konsultantek/Konsultantów kwota 50 PLN odnosi się do sprzedaży liczonej jako 

podstawa rabatu Konsultanta/Konsultantki, pomniejszona o wartość zwróconych przez 

Konsultanta/Konsultantkę produktów) oraz (b) sporządzą i zgłoszą do Konkursu Fotografię na 

warunkach określonych poniżej. 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie przez daną Konsultantkę/Konsultanta 

lub daną Klientkę/Klienta zakupu za minimum 50 pln w terminie od 02.03.2017 roku do 

22.03.2017 roku - w przypadku Okręgów Prognozujących, oraz od 13.04.2017 do 03.05.2017 - 

w przypadku Okręgów National, ze stron 4-17 katalogu AVON nr 6/2017. Zakupy poza 

terminami, o których mowa w zdaniu poprzednim nie uprawniają do wzięcia udziału w 

Konkursie. Powyższe zakupy powinny nastąpić bezpośrednio od AVON lub od 

Konsultantki/Konsultanta, tj. w Katalogu AVON nr 6/2017 lub na www.avon.pl. 

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest również sporządzenie Fotografii, tj. wykonanie 

zdjęcia w temacie: „Pokaż nam jak świętujesz 25-lecie AVON”. Elementy kompozycji Fotografii 

mogą zostać  dowolnie dobrane przez Uczestnika z zastrzeżeniem, iż nie mogą one naruszać 

prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie mogą 

prezentować treści o charakterze erotycznym, obraźliwych, poniżających kogokolwiek, scen 

przemocy, ani rasizmu lub dyskryminacji z innego powodu.  

4. Przystąpienie do Konkursu odbywa się poprzez zgłoszenie przez Uczestnika przynajmniej 

jednej Fotografii. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się                                

z Regulaminem i jeśli nie akceptuje jego treści, odstąpić od udziału w Konkursie.  

http://www.avon.pl/
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5. Uczestnik zgłasza wykonaną Fotografię do Konkursu poprzez: 

a) dodanie jej na swoim koncie w portalach społecznościowych: Facebook 

(www.facebook.com) lub Instagram (www.instagram.com) z opisem: #Avon25. Opis Fotografii 

może zawierać inne dodatkowe elementy, ale wyżej wskazany opis jest obowiązkowy lub  

b) formularz na stronie www.avon.pl/avon25.  

Usunięcie Fotografii z profilu w portalu społecznościowym przed rozstrzygnięciem Konkursu 

uznaje się za rezygnację z udziału w Konkursie. Fotografia może zostać zgłoszona najpóźniej do 

końca 24.05.2017 r. 

6. Jeden Uczestnik może zgłosić od 1 do 3 Fotografii. W takim przypadku wszystkie Fotografie 

Uczestnika zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, jednakże tylko jednej 

Fotografii tego samego Uczestnika może zostać przyznana Nagroda. W razie zgłoszenia przez 

danego Uczestnika większej ilości Fotografii, w Konkursie biorą udział tylko 3 najwcześniej 

zgłoszone.  

7. Fotografie powinny być dodawane zgodnie z właściwymi regulaminami portali 

społecznościowych Facebook i Instagram.  Fotografie muszą zostać oznaczone jako fotografie 

publiczne (tzn. dostępne dla wszystkich użytkowników danego portalu lub aplikacji).  

8. Uczestnik może zgłosić wyłącznie Fotografie swojego autorstwa. W przypadku uwiecznienia na 

Fotografiach wizerunku innych osób, powinien uzyskać ich zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku. 

 

§4. Nagrody i sposób ich przyznawania 

1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody: 

a. Nagroda Główna – samochód FIAT 500, opis techniczny samochodu stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu, o wartości 38 888 pln wraz z kwotą 4 320,89 pln 

dodatkowej nagrody pieniężnej. Łączna wartość nagrody wraz z dodatkową nagrodą 

pieniężną wynosi 43 208,89 pln. Pieniężna nagroda dodatkowa przeznaczona jest na 

poczet podatku od wygranej i nie podlega wypłacie.  

b. 25 Nagród Dodatkowych – zestaw 25 kosmetyków AVON (wybranych przez 

Organizatora) o łącznej wartości 435,75 pln każdy wraz z kwotą 48,42 pln dodatkowej 

nagrody pieniężnej. Łączna wartość nagrody wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 

wynosi 484,17 pln. Pieniężna nagroda dodatkowa przeznaczona jest na poczet 

podatku od wygranej i nie podlega wypłacie. 

2. Ten sam Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę podczas całego Konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, nie może żądać zamiany Nagrody 

rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani przenieść prawa do Nagrody na inne osoby. 

4. Ocena zgłoszonych Fotografii i przyznanie nagród poszczególnym Uczestnikom należy do 

Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora. Komisja Konkursowa przy ocenie 

Fotografii kieruje się przede wszystkim ich oryginalnością, pomysłowością i jakością 

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.avon.pl/avon25
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artystyczną. Do dnia 15.06.2017 roku Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich 

zgłoszonych Fotografii i wybierze 1 najlepszą Fotografię, za którą zostanie przyznana Nagroda 

Główna oraz 25 Fotografii wyróżnionych, za które zostaną przyznane Nagrody Dodatkowe.  

5. W ciągu 7 dni od dnia, w którym Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich Fotografii, 

AVON poinformuje Uczestników, którzy zgłosili Fotografie wybrane zgodnie z punktem 

poprzednim, o fakcie wyboru ich Fotografii i przyznanej Nagrodzie. Informacja, o której mowa 

w zdaniu poprzednim zostanie przekazana poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem 

portalu lub aplikacji, którą dany Uczestnik wykorzystał do zgłoszenia wyróżnionej Fotografii. 

Zwycięzca zostanie poinformowany, w jaki sposób odebrać Nagrodę lub jak zostanie ona 

dostarczona. 

6. Nagroda może być przekazana danemu Uczestnikowi wyłącznie w przypadku łącznego 

spełnienia następujących warunków: (a) udzielenie zgód określonych w ust. 7 poniżej (b) 

udzielenie Licencji na zasadach określonych poniżej (c) w przypadku Klientki/ Klienta – po 

okazaniu kuponu za zakupy za min. 50 pln dokonane w katalogu AVON nr 6/2017, z 

indywidualnym kodem przekazanym przez Konsultantkę/ Konsultanta. Kupon z 

indywidualnym kodem Klientka/ Klient musi zachować do końca trwania Konkursu. 

Organizator dokona weryfikacji spełnienia warunku określonego w § 3 ust. 1 pkt (i) na 

podstawie kuponu przekazanego przez Klientkę/ Klienta, w momencie odbioru Nagrody 

Głównej oraz przed wysyłką Nagród Dodatkowych.  

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora, Uczestnik 

powinien w zwrotnej wiadomości wysłanej Organizatorowi drogą mailową, na adres wskazany 

w wiadomości Organizatora potwierdzić swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 

numer telefonu. Przekazanie wskazanych wyżej danych oraz złożenie oświadczeń jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania Nagrody. W tej samej wiadomości Uczestnik 

powinien potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu, wyrazić zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku oraz udzielić Organizatorowi Licencji – na warunkach 

określonych poniżej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, 

Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy wydania 

Nagrody. Ponadto, w przypadku Kilentki/Klienta, której/któremu została przyznana Nagroda 

Główna, w trakcie wręczenia Nagrody Głównej, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy 

sobie kuponu z indywidualnym kodem, przekazanym przez Konsultantkę/Konsultanta za 

zakupy za min. 50 pln dokonane w katalogu AVON nr 6/2017. W przypadku Klientki/ Klienta, 

której/któremu została przyznana Nagroda Dodatkowa, Uczestnik zobowiązany jest do 

przesłania w zwrotnej wiadomości zdjęcia kuponu z indywidualnym kodem, przekazanym 

przez Konsultantkę/ Konsultanta.  

8. Informacje o laureatach Konkursu (Uczestnikach, którym przyznano Nagrody i jednocześnie - 

którzy w terminie przekazali organizatorowi Konkursu dane i informacje, o których mowa               

w punkcie poprzednim) i przyznanych w Konkursie Nagrodach zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Organizatora pod adresem www.avon.pl/avon25 w terminie do 

30.07.2017 r. Termin powyższy może ulec przesunięciu z ważnych przyczyn technicznych lub 

organizacyjnych. 

http://www.avon.pl/
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9. Nagrody Dodatkowe zostaną wysłane laureatom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej 

wybranej przez Organizatora w ciągu 14 dniu od otrzymania przez Organizatora prawidłowych 

danych danego Uczestnika i pod warunkiem wcześniejszego spełnienia przez Uczestnika 

warunków, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Nagrodę Główną laureat Konkursu 

zobowiązany jest odebrać osobiście w siedzibie AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. ul. Słowicza 

32, 02-170 Warszawa w terminie uzgodnionym z Organizatorem. W przypadku Klientki/ 

Klienta, której/któremu została przyznana Nagroda Główna, Uczestnik powinien przy odbiorze 

nagrody okazać kupon z indywidualny kodem, który został przekazany Klientce/ Klientowi 

przez Konsultantkę/ Konsultanta.  

10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub odmowy podania przez niego 

danych lub złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu lub niewyrażenia zgód wymaganych 

Regulaminem (lub niewykonania powyższych obowiązków w terminach określonych                                

w Regulaminie) albo podania przez Uczestnika błędnych danych teleadresowych, Uczestnik 

traci prawo do Nagrody.  

11. Nagrody nieprzyznane (np. z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych Fotografii lub niezłożenia 

przez część Uczestników w terminie wymaganych oświadczeń lub podania wymaganych 

danych) pozostają własnością Organizatora, chyba że podejmie on decyzję o przyznaniu ich 

innemu Uczestnikowi.  

 

§5. Dane osobowe i prawa autorskie 

1. Administratorem danych jest AVON będący Organizatorem Konkursu. Dane osobowe 

Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”) wyłącznie w celu organizacji 

Konkursu, przy czym AVON gromadzi i przetwarza jedynie te dane, które zostały ujawnione 

przez Uczestnika na jego profilu w portalu społecznościowym lub w formularzu na 

www.avon.pl/avon25, za pośrednictwem którego miało miejsce przystąpienie do Konkursu. 

2. W razie wyboru Fotografii Uczestnika przez Komisję Konkursową, Organizator zwróci się do 

Uczestnika o podanie jego następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres 

korespondencyjny (na który należy przesłać Nagrodę Dodatkową), numer telefonu w celu 

ogłoszenia wyników Konkursu, dostarczenia Nagród Dodatkowych oraz rozliczenia Konkursu 

lub wskazywania autorów wybranych Fotografii w trakcie i po zakończeniu Konkursu. Avon 

opublikuje listę laureatów poprzez podanie ich imion, pierwszej litery nazwiska oraz 

miejscowości zamieszkania.  

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania. W tym celu powinni się oni skontaktować z AVON, który jest administratorem 

danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. 

4. Zgłoszenie Fotografii przez Uczestnika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż jest on 

autorem zgłaszanej Fotografii oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich 

majątkowych, a także że posiada prawo do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych 

na Fotografii.  
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5. Uczestnik powinien wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na 

Fotografii w celach związanych z publikacją wyników Konkursu, jak również w celu realizacji 

przez AVON Licencji, o której mowa poniżej. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie może 

być cofnięta przed upływem terminu, na jaki udzielono Licencji określonej w ust. 6 poniżej. 

6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest również udzielenie przez Uczestnika AVON Licencji 

(niewyłącznej) na korzystanie z Fotografii. Licencja powinna zostać udzielona w formie 

odpowiedzi na wiadomość, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu. Brak udzielenia Licencji 

w terminie uprawnia AVON do wykluczenia Uczestnika. Licencja zostanie udzielona na 5 lat 

(poczynając od zgłoszenia Fotografii do Konkursu), bez możliwości wcześniejszego 

wypowiedzenia, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Licencja 

obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Fotografii – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których Fotografię utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania Fotografii – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne 

udostępnianie Fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;  

d. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu 

Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej                           

i każdej następnej edycji) w wydawnictwach AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o.                                  

a także na stronie internetowej ww.avon.pl; 

e. wykorzystywanie Fotografii w celach promocyjnych i marketingowych AVON 

Cosmetics Polska Sp. z o.o. 

7. Uczestnik wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez AVON z opracowań                  

i przeróbek Fotografii. 

8. AVON ma prawo do udzielania sublicencji.  

9. Uczestnik zobowiąże się do niewykonywania w okresie trwania Licencji osobistych praw 

autorskich do Fotografii w odniesieniu do AVON. W szczególności Uczestnik nie będzie 

wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem                           

z Fotografii, ujawnianiem Uczestnika jako autora na egzemplarzach  Fotografii. 

 

§6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora, na 

adres: ul.Słowicza 32, 02-170 Warszawa z dopiskiem „25 lecie AVON” lub na adres email: 

reklamacje@avon.com do dnia 31.08.2017 roku. Reklamacje zgłaszane po upływie 

mailto:reklamacje@avon.com


7 
 

powyższego terminu nie będą rozpatrywane, chyba że okoliczności uzasadniające ich złożenie 

pojawiły się po tej dacie. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika (np. w celu 

przekazania odpowiedzi na reklamację) oraz dokładny opis oraz wskazanie przyczyny 

reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez 

Organizatora. 

3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie 

powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres 

pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail z którego reklamacja została zgłoszona.  

4. Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

5. Osoby utrwalone na Fotografii, które nie wyraziły zgody na jego rozpowszechnianie przez 

Uczestnika, mogą zwrócić się do Organizatora o niezwłoczne usunięcie Fotografii, jeśli 

naruszone zostało ich prawo do wizerunku. 

§7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator przed wydaniem Uczestnikowi Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej, pobierze 

i odprowadzi należny podatek od wygranej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w  

§4 ust. 1 lit. a i b Regulaminu zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku 

dochodowego (zostanie potrącona przed wydaniem odpowiednio Nagrody Głównej i Nagrody 

Dodatkowej). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu z 7 dniowym 

uprzedzeniem w okresie trwania Konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na 

www.avon.pl, co nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników do dnia dokonania 

zmiany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – opis techniczny samochódu  

FIAT 500 Pop 1.2 8v 69KM 

http://www.avon.pl/


8 
 

MVS: 150-073-4-000 

Kolor zewnetrzny: Czerwony Corallo (552) 

Kolor wewnetrzny: Tkanina POP szary/czarny - jasnoszary 

(wykonczenie kosc słoniowa) (243) 

WYPOSAZENIE STANDARDOWE 

008 - Sterowanie centralnym zamkiem za pomoca pilota w kluczyku 

009 - ABS + EBD 

011 - Kolumna kierownicy z regulacja wysokosci 

015 - Immobiliser Fiat Code 

025 - Klimatyzacja manualna 

033 - System GSI (Gear Shift Indicator) 

052 - BAS - Brake Assist System 

094 - ESS - (Emergency Stop Signalling) - system sygnalizacji awaryjnego hamowania 

096 - Reflektory przednie z funkcja "Follow Me Home" 

112 - Dwustopniowe elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive z trybem CITY 

150 - Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 

189 - Czujniki zapiecia pasów 

195 - Tylna kanapa z dzielonym oparciem 50/50 

218 - Lusterka regulowane elektrycznie w kolorze czarnym 

352 - Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk 

392 - ESC (elektroniczna stabilizacja toru jazdy - zawiera systemy jak ASR, MSR, HBA, Hill Holder) 

404 - Felgi stalowe 14" z kołpakami 

428 - Centralny zamek i elektrycznie otwierane szyby przednie 

459 - Komputer pokładowy "My Car" 

499 - Fix&Go - zestaw do naprawy opon ze sprezarka (wyklucza koło zapasowe) 

4GQ - Fotel pasazera z mechaniczna pamiecia ustawienia 

4MJ - Zwiekszona pojemnosc akumulatora 

4WE - Przyciski sterowania radia na kierownicy 

500 - Poduszka powietrzna kierowcy 

502 - Poduszka powietrzna pasazera 

505 - Poduszki powietrzne przednie boczne 

5YB - TPMS - monitoring cisnienia powietrza w oponach 

614 - Kurtyny powietrzne 

631 - Uchwyty Isofix trzypunktowe na tylnej kanapie 

661 - Trójkat ostrzegawczy 

665 - Zapalniczka 

692 - Reflektory dodatkowe do jazdy dziennej (DRL) 

6ZE - Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX 

77N - Zestaw wskazników analogowy z ekranem komputera pokładowego 

823 - Gniazdko zasilajace 12V na tunelu srodkowym 

876 - Zderzaki w kolorze nadwozia 

890 - Uchwyt po stronie pasazera 

912 - Gaśnica 


