Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów
„Samsung Domowa Strefa Kibica: Decathlon”
§1
Definicje
1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu – oznacza sprzedaż konsumentom
dokonującym zakupu telewizorów i soundbarów oznaczonych znakiem towarowym Samsung,
organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator - Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000338509, NIP 521-31-41-885, o kapitale zakładowym 1 635 175 zł w całości opłaconym.
Organizator działa na zlecenie i rzecz Fundatora.
3. Fundator - Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy
52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810. Wydającym nagrody w Sprzedaży
premiowej jest Fundator.
4. Produkt – wybrane modele telewizorów oraz soundbarów oznaczone znakiem towarowym
Samsung, wprowadzane do obrotu przez Fundatora w ramach sprzedaży premiowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będaca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu
cywilnego posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
dokonująca zakupu Produktu w Punkcie handlowym, która zapoznała się z treścią niniejszego
regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim
określone.
6. Punkt handlowy – sklep znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzący
sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.
7. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.dlakibica.samsung.pl

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin Sprzedaży premiowej”) określa: warunki
uczestnictwa w Sprzedaży premiowej, czas trwania Sprzedaży Premiowej, sposób
informowania o Sprzedaży Premiowej i jej warunkach, sposób składania skarg i wniosków
związanych ze Sprzedażą Premiową.
2. Sprzedaż premiowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach
stacjonarnych oraz sklepach internetowych prowadzących sprzedaż detaliczną Produktów
Fundatora w okresie od dnia 15 sierpnia 2015 r., godz. 00:01 do dnia 11 października 2015 r.,
godz. 23:59:59 (termin zakupu Produktu w Sprzedaży Premiowej) - decyduje data i godzina
wysłania zamówienia na serwer sklepu lub do wyczerpania puli nagród.
3. W Sprzedaży premiowej nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora
oraz Fundatora, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się
małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Sprzedaż premiowa nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora i
Fundatora.

§3
Zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej
1. Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży premiowej jest zakup przez Uczestnika w Punkcie
handlowym telewizora lub soundbara oznaczonego znakiem towarowym Samsung.
2. Szczegółowe zestawienie telewizorów i soudbarów Samsung objętych Sprzedażą premiową,
poprzez wskazanie ich modeli zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Celem wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej Uczestnik powinien:
1) dokonać zakupu Produktu w okresie trwania Sprzedaży Premiowej w Punkcie
handlowym,
2) przesłać za pośrednictwem Strony internetowej, prawidłowo wypełniony formularz
zgłoszenia wraz z dołączonym skanem dowodu zakupu w postaci paragonu
dokumentującego nabycie Produktu w Punkcie handlowym.
Dowód zakupu powinien zawierać pełną nazwę Produktu (numer modelu), pod rygorem
nieważności zgłoszenia. Zgłoszenie z dowodem zakupu, który nie zawiera pełnej nazwy
Produktu zostanie odrzucone, jeśli Uczestnik nie potwierdzi Organizatorowi właściwego
numeru modelu.

4. Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia należy rozumieć formularz wypełniony w
sposób czytelny we wszystkich polach.
5. Data i godzina zakupu Produktu, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu Produktu
nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem
Strony internetowej.
6. Za zakup Produktu w okresie trwania Sprzedaży Premiowej oraz spełnienie zasad określonych
w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będzie bon elektroniczny o wartości
100 zł brutto (słownie: sto), 150 zł brutto (słownie: stopięćdziesiąt), 200 zł brutto (słownie:
dwieście), 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt), 300 zł brutto (słownie: trzysta), 400
zł brutto (słownie: czterysta) w zależności od modelu zakupionego Produktu, do
wykorzystania w celu dokonania zakupów w sieci sklepów sportowych Decathlon lub w
sklepie internetowym www.decathlon.pl Lista modeli wraz z informacją o wartości bonu
znajduje się w załączniku nr 1.
7. Uzyskane bony można wykorzystać do momentu wyczerpania kwoty stanowiącej ich wartość
lub do upływu terminu ważności bonu. W przypadku zakupu towaru o cenie przekraczającej
wartość bonu, kwota ceny przekraczająca wartość bonu musi zostać dopłacona przez
Uczestnika . W przypadku zakupu towaru o cenie o niższej wartości niż kwota wartości bonu,
różnica nie podlega wymianie na gotówkę. Niewykorzystana kwota wartości bonu jest do
wykorzystania do dnia upływu terminu ważności bonu. Procedura realizacji bonów
elektronicznych

w

sklepach

sportowych

Decathlon

i

w

sklepie

internetowym

www.decathlon.pl stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku dokonania zakupu towarów Decathlon w drodze realizacji bonu, Uczestnikowi
przysługuje – zgodnie z regulaminem zakupów Decathlon – prawo zwrotu nieużywanego
towaru w terminie 30 dni od dnia jego nabycia, z zastrzeżeniem, że w ramach dokonanego
zwrotu Uczestnik otrzyma bon o takiej samej wartości jak uprzednio zrealizowany, bez
możliwości jego zamiany na gotówkę. Jedynie w przypadku, gdy Uczestnik nabył towar
Decathlon w drodze realizacji bonu oraz poprzez dopłątę gotówki, w ramach dokonanego
zwrotu Uczestnikowi przysługuje prawo otrzymania bonu o tej samej wartości oraz zwrot
gotówki w wysokości dokonanej dopłaty.
9. Liczba bonów w Sprzedaży premiowej jest ograniczona i wynosi:

•

Bon o wartości 100,00 zł – 200 sztuk

•

Bon o wartości 150,00 zł – 800 sztuk

•

Bon o wartości 200,00 zł – 400 sztuk

•

Bon o wartości 250,00 zł – 950 sztuk

•

Bon o wartości 300,00 zł – 1500 sztuk

•

Bon o wartości 400,00 zł – 550 sztuk

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Sprzedaży premiowej przekroczy liczbę bonów , o
uzyskaniu bonu decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia w Sprzedaży premiowej,
zaś w przypadku takiej samej daty kolejność otrzymania zgłoszenia. Uczestnikowi przysługuje
prawo wykorzystania bonu w okresie 2 lat od startu Sprzedaży premiowej. Uczestnik ma
możliwość sprawdzenia okres ważności każdego bonu w kasie lub online na stronie:
http://www.decathlon.gifts/benef-balance.do?lang=9&country=8 .
10. Wartość bonów jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
11. Sprzedaż premiowa skierowana jest do konsumentów, jednakże w przypadku

uzyskania

nagrody przez Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność
gospodarczą wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej
i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
12. Wszystkie zgłoszenia powinny być dokonane w terminie nie później jak 25 października
2015 r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
13. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników w ciągu 3-5 dni
roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych
za pośrednictwem Strony internetowej.
Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu
nabycia dokumentującego zakup Produktu, jak również potwierdzania faktu zakupu w
Punkcie handlowym m.in. w sytuacji gdy na załączonej kserokopii dowodu zakupu widnieje
niepełny model Produktu.
Organizatorowi przysługuje prawo zażądania okazania dodatkowych potwierdzeń (np. zdjęć)
dla numeru seryjnego zakupionego urządzenia w przypadku gdy przedstawiony przez
Uczestnika numer seryjny okaże się nieprawidłowy.
14. Wydanie bonu nastąpi niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, nie później niż w
terminie do dnia 7 listopada 2015 r., za pośrednictwem wiadomości e-mail , przesłanej na
adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Sprzedaży premiowej.
15. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany bonów na ich ekwiwalent pieniężny lub na
inne świadczenie.
16. Jeden Uczestnik może otrzymać w Sprzedaży premiowej nie więcej niż jeden bon za zakup
jednego telewizora i jeden bon za zakup jednego soundbara.

§4

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze Sprzedażą premiową mogą być zgłaszane w trakcie trwania
Sprzedaży premiowej oraz w terminie do dnia 1 grudnia 2015 r.
2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres Organizatora: Cursor S.A.
Skrytka Pocztowa 26, 26-611 Radom 12 z dopiskiem „Samsung Domowa Strefa Kibica:
Decathlon”, lub pocztą elektroniczną na adres: smarttv@cursor.pl. Organizator może zwrócić
się do Uczestnika o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny
oraz poprosić o opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w
formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu.

§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15), który dla celów
prowadzenia Promocji powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w trybie
art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych
oraz Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
wyłącznie w celu przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej, wyłonienia osób, które nabyły
prawo do otrzymania bonu i wydania bonów w Sprzedaży Premiowej.
3. Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Sprzedaży Premiowej, którzy otrzymali
bony.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wylacznie dane osobowe wyraźnie
wskazane w formularzu zgłoszenia. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna,jednakże
konieczna do wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej. Uczestnik podpisując zgłoszenie
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
5. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym Samsung Electronics
Polska Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.).. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania a
także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych
osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
§6
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie
internetowej www.dlakibica.samsung.pl
2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej
zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4. Wzięcie udziału w Sprzedaży premiowej oznacza wyrażenie zgody na postanowienia
niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, o ile nie
naruszy do praw nabytych przez Uczestników.

Załącznik nr 1 – modele biorące udział w Sprzedaży premiowej

Samsung Ultra HD Smart TV z zakrzywionym
ekranem
MODEL

WARTOŚĆ BONU

UE40JU6500WXXH
150 zł
UE40JU6510SXXH
150 zł
UE40JU6640SXXH
200 zł
UE40JU6650SXXH
200 zł
UE40JU6670SXXH
200 zł
UE40JU6740SXXH
200 zł
UE48JU6500WXXH
300 zł
UE48JU6510SXXH
300 zł
UE48JU6640SXXH
300 zł
UE48JU6650SXXH
300 zł
UE48JU6670SXXH
300 zł
UE48JU6740SXXH
300 zł
UE55JU6640SXXH
400 zł
UE55JU6650SXXH
400 zł
UE55JU6670SXXH
400 zł
UE55JU6740SXXH
400 zł
UE55JU6500WXXH
300 zł
UE55JU6510SXXH
300 zł
Samsung Full HD Smart TV z zakrzywionym
ekranem
MODEL
UE32J6300AWXXH
UE40J6300AWXXH
UE40J6370SUXXH
UE48J6300AWXXH
UE48J6370SUXXH
UE55J6300AWXXH
UE55J6370SUXXH

WARTOŚĆ BONU
100 zł
200 zł
200 zł
250 zł
250 zł
300 zł
300 zł

Samsung Ultra HD Smart TV
MODEL
UE40JU6000WXXH
UE40JU6400WXXH
UE40JU6410SXXH

WARTOŚĆ BONU
150 zł
150 zł
150 zł

UE40JU6440WXXH
UE48JU6000WXXH
UE48JU6400WXXH
UE48JU6410SXXH
UE48JU6440WXXH
UE50JU6400WXXH
UE55JU6000WXXH
UE55JU6400WXXH
UE55JU6410SXXH
UE55JU6440WXXH

150 zł
250 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł

Samsung Full HD Smart TV
MODEL
UE48J5500AWXXH
UE48J5600AWXXH

WARTOŚĆ BONU
150 zł
150 zł

Samsung Soundbar dopasowany do TV z
zakrzywionym ekranem
MODEL
WARTOŚĆ BONU
HW-J8501/EN
400 zł
HW-J8500/EN
400 zł
HW-J7501/EN
300 zł
HW-J7500/EN
300 zł
HW-J6501/EN
200 zł
HW-J6500/EN
200 zł
HW-J6001/EN
200 zł
HW-J6000/EN
200 zł
HW-H7501/EN
300 zł
HW-H7500/EN
300 zł
Samsung Soundbar dopasowany do TV z płaskim
ekranem
MODEL
WARTOŚĆ BONU
200 zł
HW-J651/EN
HW-J650/EN
200 zł
HW-J551/EN
100 zł
HW-J550/EN
100 zł
HW-H751/EN
100 zł
HW-H750/EN
100 zł

Załącznik nr 2 – Procedura realizacji bonów elektronicznych w sklepach sportowych Decathlon
w sklepie internetowym www.decathlon.pl

1. Płatność w sklepach stacjonarnych Decathlon oraz Decathlon Easy
Aby zrealizować płatność e-kartą podarunkową Decathlon w sklepach stacjonarnych Decathlon oraz
Decathlon Easy klient okazuje kasjerowi:
- wydrukowaną z pdf e-kartę, którą otrzymał w ramach promocji Samsung
lub
- pdf będący e-kartą zapisany w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym (np. tablecie)
Zapłata odbywa się poprzez zeskanowanie przez kasjera kodu kreskowego umieszczonego na e-karcie.
W przypadku jeśli całkowita wartość transakcji jest wyższa niż wartość e-karty – płatność należy
uzupełnić innymi środkami płatności honorowanymi w Decathlon.

2. Płatność w sklepie internetowym decathlon.pl
W celu wykorzystania e-karty podarunkowej Decathlon należy założyć konto na stronie decathlon.pl.
Następnie po dodaniu wszystkich artykułów do koszyka należy kliknąć „kontynuuję zamówienie”.

W kolejnym kroku prosimy o wybranie dogodnej dla Państwa formy dostawy zamówienia (karty
podarunkowej nie można łączyć z paczką za pobraniem) oraz kliknięcie na stronie „przejdź dalej”.

Na następnej stronie pojawią się formy płatności, które są możliwe do wyboru na naszej stronie
decathlon.pl. Prosimy o dokonanie wyboru płatności KARTA PODARUNKOWA DECATHLON

oraz wpisanie numeru posiadanej karty i kodu internetowego, który jest widoczny w lewym dolnym
rogu.

Po wprowadzeniu danych prosimy kliknąć „zatwierdź”. Płatność kartą podarunkową zostanie odjęta
od całkowitej sumy zamówienia.

W przypadku gdy kwota zamówienia jest większa niż suma dostępna na karcie, pozostała należność
może zostać opłacona KARTĄ DEBETOWĄ/KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ONLINE.
Po dokonaniu zamówienia zostanie wygenerowany numer zamówienia, zaczynający się od liter POL,
oraz otrzymają Państwo potwierdzenie drogą mailową.

Zapraszamy do zakupów!
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem 800 808 007.

