Regulamin promocji „Teraz do kazdego
smartfona bilet do kina w prezencie”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem promocji („Organizator”) jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000128080, NIP 526-10-44-039, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Promocja („Promocja”) odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie („Regulamin”).

3.

Czynności związane z organizacją Promocji wykonywać będzie spółka pod firmą
MORELE.NET Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Fabrycznej 20A, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego,

pod

numerem

KRS:

0000390511,

NIP: 945-19-72-201 („Koordynator”).
4.

Promocja organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej
sklepsamsung.pl

5.

Promocja ma zasięg ogólnopolski i trwa od dnia 3 sierpnia do dnia 15 września 2015
roku, lecz nie dłużej niż do wyczerpania puli voucherów („Voucher”) objętych
Promocją („Okres Promocji”). Pula Voucherów jest ograniczona i wynosi 284 sztuki.

6.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora
i/lub Koordynatora.

§2
Warunki Udziału w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
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b) ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
c) dokonuje zakupu, o którym mowa poniżej, w charakterze konsumenta
w rozumieniu art.21.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
2.

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika w Okresie
Promocji

zakupu („Zakup”) dowolnego smartfona oznaczonego znakiem

towarowym

Samsung

(„Produkt”)

dostępnego

w

sklepie

internetowym

www.sklepsamung.pl i za jego pośrednictwem w opcji z dostawą za pośrednictwem
firmy kurierskiej – z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków określonych
Regulaminem.
3.

Z tytułu dokonania zakupu Produktu każdemu Uczestnikowi przysługiwać będzie
premia w postaci jednego Voucheru do wykorzystania w dowolnie wybranym przez
Uczestnika kinie sieci Cinema City, na dowolnie wybrany przez Uczestnika seans
filmowy w technologii 2D (z wyłączeniem pokazów zamkniętych), w terminie nie
wcześniej niż od następnego dnia od otrzymania przesyłki kurierskiej zawierającej
Produkt. , i nie później niż do 30 września 2015 roku. Voucher podlega wymianie
w kasie kina na stosowny bilet na wybrany przez Uczestnika seans, o którym mowa
powyżej i może być wykorzystany tylko raz.

4.

Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).

5.

Przystąpienie do Promocji następuje przez potwierdzenie zakupu Produktu na
stronie

www.sklepsamsung.pl.

Dodatkowym warunkiem udziału Uczestnika

w Promocji jest przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz podanie
prawdziwych i poprawnych danych przy dokonywaniu zakupu Produktu za
pośrednictwem sklepu

internetowego www.sklepsamsung.pl.

W przypadku

powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub
prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do
przedstawienia na żądanie Organizatora dowodów potwierdzających dane lub
oświadczenia Uczestnika, np. oryginałów faktur lub paragonów potwierdzających
zakup Produktu w Okresie Promocji lub zdjęcia opakowania Produktu lub tabliczki
znamionowej Produktu, umożliwiającego weryfikację nazwy i modelu zakupionego
Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika jednoznacznie fakt
dokonania zakup Produktu.
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6.

Vouchery nie mogą być wymieniane na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.

7.

Organizator ani Koordynator nie odpowiadają za brak możliwości wykorzystania
przez Uczestnika Vouchera z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§3
Reklamacje

1.

Reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika
w formie pisemnej, w wysłanym zgłoszeniu na adres Koordynatora:
Dział Reklamacji Morele.net Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20A 31-553 Kraków z dopiskiem
„Teraz do każdego smartfona bilet do kina w prezencie”.

2.

Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do
korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód
reklamacji, w tym opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.

Reklamacje rozpatruje Koordynator

w terminie 14 (czternastu) dni od daty

otrzymania reklamacji. W przypadku braków uniemożliwiających rozpatrzenie
zgłoszenia, tj. bez podania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, Koordynator
wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
wezwania do uzupełnienia. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia
Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
4.

Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności oraz ewentualnym
podjęciu

stosownych

działań

mających

na

celu

usunięcie

stwierdzonych

nieprawidłowości i ich przyczyn.
5.

Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostaje poinformowany o jego wyniku
w formie pisemnej.
§4
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest
Koordynator.
2. Koordynator może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach określonych w art.31
ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z realizacją Promocji.
3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, niemniej jest konieczne do udziału
w Promocji.
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4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania
tych treści w celu związanym z Promocją na warunkach określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Koordynatora wyłącznie w celu realizacji
Promocji oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
§6
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www
www.sklepsamsung.pl/do-kazdego-smartfona-bilet-do-kina-w-prezencie.

2.

We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem
mają

zastosowanie

przepisy

powszechnie

Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3.

Regulamin obowiązuje od 3 sierpnia 2015 roku.
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obowiązującego

na

terenie

