Regulamin promocji cash back
Przy zakupie produktu Smart TV

§1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Promocja – dla przedsiębiorców dokonujących zakupu produktów Smart Business TV
oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, 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.
3. Produkt – jeden z produktów linii Smart Business TV (RM40D, RM48D),
oznaczonych znakiem towarowym Samsung, wprowadzanych do obrotu przez
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Uczestnik – przedsiębiorca, który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i
zaakceptował jego postanowienia oraz spełni wszystkie warunki w nim określone.
§2
Postanowienia ogólne
1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia
23 marca 2015 roku r. do dnia wyczerpania 100 sztuk promocyjnych (okres, w
którym należy zakupić Produkt promocyjny). Informacja o wyczerpaniu zapasów
zostanie umieszczona na smartbusinesstv.samsung.pl
3. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także
członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, w celu wzięcia udziału w Promocji, należy
spełnić kolejno następujące warunki:
a) dokonać zakupu Produktu w sklepach stacjonarnych i online firm: Euro RTV
AGD, Media Markt, Saturn, Samsung e-store, Brand Store od dnia 23 marca 2015
r. do dnia wyczerpania zapasów kuponów cashback.;

5.
6.

7.

8.
9.

b) Wypełnić formularz na stronie www.smartbusinesstv.samsung.pl ( w formularzu
należy wpisać: imię, nazwisko, nazwę firmy, miejsce zakupu produktu, branżę,
nazwę firmy, numer konta firmowego, adres e-mail );
c) Wysłać na podany w formularzu adres: zwrotkasy@cursor.pl zeskanowaną
fakturę/zakup produktu
Formularze zgłoszeniowe rejestrowane za pośrednictwem Strony internetowej
przyjmowane będą do dnia wyczerpania zapasów.
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.
Warunkiem udziału w Promocji jest przestrzeganie postanowień niniejszego
regulaminu oraz podanie prawdziwych i poprawnych danych w formularzu
zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do
prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie,
Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora
dowodów potwierdzających zakup Produktu w terminie trwania Promocji lub
zdjęcia opakowania Produktu, umożliwiającego weryfikację nazwy i modelu
zakupionego Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika
jednoznacznie zakup Produktu objętego Promocją.
Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji nie więcej niż jedną nagrodę.
Warunki przewidziane Regulaminem Promocji nie łączą się z warunkami innych
promocji, sprzedaży premiowych Samsung.

§3
Zasady Promocji
1.
2.

Organizatorem Promocji jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Za zakup określonego w załączniku numer 1 modelu produktu serii Smart
Business TV marki Samsung organizator przewidział zwrot pieniędzy na konto firmy:
 RM40D – 150 PLN,
 RM28D – 180 PLN
2.
W przypadku Promocji, decyduje kolejność rejestracji, formularzy
zgłoszeniowych.
3.
Wydanie nagród w Promocji nastąpi nie później niż w terminie 30 dni po
pozytywnej weryfikacji zgłoszenia za pośrednictwem Cursor S.A na numer konta
zwycięzcy, wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Promocji.

Zwrot kwoty pieniężnej, wskazanej w ust.2 stanowi zwrot części ceny Produktu nabytego w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
§4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w trakcie trwania
Promocji oraz w terminie do dnia 27 grudnia 2015 roku.
2. Reklamacja powinna być przesłana na adres na adres poczty elektronicznej
zwrotkasy@cursor.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres
korespondencyjny i telefon kontaktowy oraz dokładny opis okoliczności
stanowiących podstawę reklamacji i określenie oczekiwań Uczestnika odnośnie
sposobu rozpatrzenia reklamacji.
4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
5. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo
dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postępowania sądowego.
6. Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyklucza dochodzenia ewentualnych
roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
7. Klient decydujący się na zwrot produktu biorącego udział w Promocji Cashback, musi
wraz z jego zwrotem, przekazać organizatorowi promocji, nabyty produkt będący
przedmiotem promocji. Brak wypełnienia powyższych warunków, będzie
skutkowało, brakiem pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych zwrotów
produktowych.
§5
Ochrona danych osobowych
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 o
ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Sprzedaży
Premiowej, wyłonienia osób nagrodzonych i wydania nagród w Sprzedaży
Premiowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w
celu wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej, przyznania i odbioru nagród.
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcia.
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w
formularzu zgłoszenia.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane
będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej i zostaną
bezpowrotnie usunięte po jej zakończeniu i wydaniu nagród zwycięzcom.

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. Uczestnik jest zobowiązany do informowania na piśmie, na adres Organizatora o
każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

§6
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Promocji w
siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. Podstawowe informacje o
Sprzedaży Premiowej i jej zasadach dostępne będą w materiałach
rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją.
2. We wszystkich sprawach dotyczących Sprzedaży Premiowej, a nieuregulowanych
regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

