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              REGULAMIN PROMOCJI 

              „Kup Samsung TV 65” UHD i odbierz bon rabatowy o wartości 400 zł na kolejne zakupy” 

             § 1 
        Definicje 

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:  

1. „Promocja” – promocja prowadzona na zasadach określonych Regulaminem 

2. „Organizator” - organizator promocji: x-kom sp. z o.o., al. Wolności 31,  42-202 Częstochowa 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000429838, NIP: 9492107026, REGON: 241123546, kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN 

3. „Sklep Internetowy” – sklep internetowy Organizatora, dostępny pod adresem www.x-kom.pl  

4. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Promocji, która jest 

zarejestrowana w Sklepie Internetowym  

5. „Koszyk” – podstrona Sklepu Internetowego, dostępna pod adresem: https://www.x-

kom.pl/koszyk/   

6. „Produkt” - telewizor Samsung UE65MU6102 

7. „Bon Rabatowy” - bon rabatowy w postaci e-kodu rabatowego o wartości 400,00 zł (słownie: 

czterysta złotych) brutto do wykorzystania w Sklepie Internetowym 

                            § 2 
Postanowienia ogólne 

  
1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym produkty promocyjne w rozumieniu 

art. 919 Kodeksu cywilnego w zamian za dokonanie oznaczonych w Regulaminie czynności.  

2. Promocja prowadzona jest w Sklepie Internetowym. 

3. Promocja trwa od dnia 05.02.2018 r. do dnia 04.03.2018 r. lub wcześniejszego wyczerpania 

promocyjnych zapasów Produktów, co oceni Organizator, informując następnie Uczestników o 

podjętej decyzji za pomocą komunikatu w Sklepie Internetowym. Promocja nie łączy się z innymi 

promocjami.  

4. Przedmiotem Promocji jest dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu i następnie przyznanie 

temu Uczestnikowi przez Organizatora Bonu Rabatowego. 

5. Czas trwania Promocji wskazany w ust. 3 powyżej wyznacza czas dokonania przez Uczestnika zakupu 

Produktu. 

6. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://www.x-kom.pl/
https://www.x-kom.pl/koszyk/
https://www.x-kom.pl/koszyk/


                            § 3 
                                                            Zasady uczestnictwa w Promocji 
 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

 

2. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:  

a) Dodanie przez Użytkownika do Koszyka Produktu; 

b) Sfinalizowanie i opłacenie przez Uczestnika zamówienia na Produkt oraz otrzymanie tego 

zamówienia przez Organizatora.  

 

3. Każdy Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej ilości Produktów, zachowując uprawnienie do 

otrzymania Bonu Rabatowego w związku z każdym zakupem oddzielnie, na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem. 

4. Z udziału w Promocji wyłączony jest taki Uczestnik, który dokona zakupu Produktu, lecz następnie 

odstąpi od umowy sprzedaży. Uczestnik, który odstąpił od umowy sprzedaży Produktu nie otrzyma 

Bonu Rabatowego. 

5. Z udziału w Promocji wyłączona jest osoba, która dokonała zakupu Produktu za pośrednictwem 

serwisu Allegro.pl i jako takiej nie przysługuje jej status Uczestnika. 

                                                                                    § 4 
                                                   Wykorzystanie Bonu Rabatowego 

 

1. W terminie 30 dni od daty zakończenia Promocji zgodnie z postanowieniem par. 2 ust. 3 

Regulaminu, Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną (e-mail) i 

przekaże mu Bon Rabatowy. 

2. Bon Rabatowy uprawnia Uczestnika do zakupu produktu w Sklepie Internetowym w taki 

sposób, że obniża tzw. wartość koszyka o 400,00 zł brutto. 

 

3. Bon Rabatowy może zostać wykorzystany podczas dokonywania przez Uczestnika zakupu 

produktu o wartości co najmniej 401,00 zł brutto. 

4. W celu skorzystania z Bonu Rabatowego Uczestnik winien podjąć następujące kroki: 

a. Dodać do koszyka wybrany produkt o wartości co najmniej 401,00 zł brutto; 

b. Aktywować otrzymany Bon Rabatowy poprzez wpisanie zamieszczonego na nim 

unikatowego kodu w polu „posiadam kod rabatowy”; 

c. Zakończyć zakup, wybierając metodę płatności i formę wysyłki. 

5. Uczestnik uprawniony jest do wykorzystania Bonu Rabatowego zgodnie z jego przeznaczeniem 

opisanym w Regulaminie w nieprzekraczalnym terminie 30.06.2018 r. Po upływie tego terminu 

Bon Rabatowy nie będzie już mógł zostać wykorzystany, a Uczestnikowi nie przysługuję żadne 

roszczenia związane z Promocją, w szczególności Bon Rabatowy nie podlega wymianie na 

gotówkę. 

 

 



                            § 5 
                                                       Wykluczenie Uczestnika z Promocji 
 
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, Uczestnika z udziału 

w Promocji, jak również prawo odmowy realizacji Bonu Rabatowego, w przypadku nieuczynienia przez 

Uczestnika zadość postanowieniom niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez 

Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z prawem lub postanowieniami 

niniejszego Regulaminu.  

 

                                         § 6 
                                                Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  
 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie wyłącznie na adres siedziby 

Organizatora: x-kom sp. z o.o., Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje  Uczestnikowi w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty 

zakończenia Promocji, jednakże w żadnym wypadku nie później niż do 7 dni od daty wystąpienia 

zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje 

data stempla pocztowego.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis 

stanu faktycznego i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z datą wystąpienia zdarzenia będącego 

przyczyną reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji.  

                                                                               § 7 
                                                                    Dane osobowe 
 

1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) podanych przez Uczestnika 

na Stronie Internetowej podczas rejestrowania konta użytkownika, przez Uczestnika. Uczestnikowi 

w każdej chwili przysługuje uprawnienie żądania zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. 

 

2. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celach marketingowych 

Organizatora niezbędnych dla realizacji założeń Promocji, a polegających na przesłaniu 

Uczestnikowi Bonu Rabatowego drogą elektroniczną. 

 

                                        § 8 
                    Postanowienia końcowe  
 

1. Regulamin jest dostępny w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i fakt 

zapoznania się z  Regulaminem potwierdzić. Ponadto, Uczestnik zobowiązany jest w tym terminie 

także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych 



Organizatora niezbędnych dla realizacji Promocji, a polegających na przesłaniu Bonu Rabatowego 

drogą elektroniczną. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w 

tym w szczególności Kodeksu cywilnego.  

4. Promocja nie stanowi loterii promocyjnej w myśl przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165). 


