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[Częstochowa, dnia 07 czerwca 2021 r. ] 

 

Regulamin Promocji 

„Promocja Samsung Galaxy S21 family - Odkup na www.x-kom.pl” 

 

1. Promocja trwa od 07.06.2021 do 20.06.2021. lub do wcześniejszego wyczerpania puli kodów rabatowych. 

2. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie klienci tj. pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu 

art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujące zakupu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością 

gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i posiadający stałe miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („klient”). 

3. W ramach promocji klienci, którzy 1) planują zakupu urządzenia marki Samsung w sklepie www.x-kom.pl 2) 

sprzedadzą w ramach odkupu swoje stare urządzenie partnerowi promocji spółce BELMONT TRADING UK Limited 

(dalej: Belmont) otrzymają od Belmont kod rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki na zakup nowego 

urządzenia Samsung w sklepie  www.x-kom.pl, zgodnie z poniższymi warunkami promocji. 

4. By skorzystać z promocji wejdź na stronę www.samsung.odkup.com. Wyceń swoje stare urządzenie (smartfon, 

tablet, smartwatch), które chcesz sprzedać w ramach odkupu postępując zgodnie z instrukcjami na stronie. Pełną 

listę urządzeń objętych odkupem znajdziesz na stronie www.x-kom.samsungodkup.com. 

5. Wybierz na www.samsung.odkup.com, urządzenie (smartfon GalaxyS21, S21+, S21 Ultra), które planujesz kupić w 

sklepie www.x-kom.pl Listę objętych promocją urządzeń Samsung, na których zakup można wykorzystać kod 

rabatowy znajdziesz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na stronie www.x-kom.samsungodkup.com. 

6. Zakończ proces wyceny swojego starego urządzenia na stronie www.samsung.odkup.com, zapisz kod rabatowy, 

który wyświetli się na stronie z podsumowaniem. Kod rabatowy wykorzystaj na zakup wybranego przez Ciebie 

nowego urządzenia Samsung (z załącznika nr 1). wejdź na stronę www.x-kom.pl, dodaj produkt objęty promocją do 

koszyka, wpisz w polu oznaczonym jako „Wpisz kod promocyjny” swój kod rabatowy i zatwierdź go przyciskiem 

„Aktywuj”. Kwota kodu rabatowego zależy od rodzaju urządzenia Samsung, które chcesz zakupić w sklepie www.x-

kom.pl. Wysokość kodu rabatowego możesz sprawdzić w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

7. Kod rabatowy ważny jest do 22.06.2021 i może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie na zakup wybranego 

przez Ciebie urządzenia Samsung na stronie www.x-kom.pl. Kod rabatowy nie podlega wymianie na inne świadczenie 

lub gotówkę. 

8. Wyślij do partnera promocji – spółki BELMONT TRADING UK Limited – bezpłatnie stare urządzenie sprzedawane i 

wycenione w ramach odkupu w dogodny sposób i zgodnie z opcjami wysyłki wskazanymi na stronie 

www.samsung.odkup.com, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu wyceny. W ciągu 30 dni od otrzymania 

sprzedawanego urządzenia BELMONT TRADING UK Limited dokona przelewu ceny za sprzedawane w ramach 

odkupu urządzenie na podane przez Ciebie konto bankowe, zgodnie z wyceną. 

9. Wejdź na stronę www.x-kom.pl i kup wybrane przez siebie urządzenie Samsung, objęte promocją. Dodaj je do 

koszyka, wpisz kod rabatowy w polu kod promocyjny i aktywuj rabat. Zapłacisz za nowe urządzenie mniej 

wykorzystując rabat na zakup nowego urządzenia. 

10. Organizatorem promocji i podmiotem realizującym kody rabatowe jest x-kom Sp. z o.o. ul. Bojemskiego 25, 42-

202 Częstochowa, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 

0000429838, NIP: 9492107026, BDO: 000005541; kapitał zakładowy 10 000 000 zł 

http://www.x-kom.pl/
http://www.x-kom.pl/
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11. Partnerami promocji są: 1)Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. , 2) BELMONT TRADING UK Limited. 

12. Podmiotem wydającym kody rabatowe jest Belmont.  

13. Umowa sprzedaży twojego urządzenia zawierana jest pomiędzy partnerem promocji (BELMONT TRADING UK 

Limited), a Klientem. Cena smartfonu, smartwatcha albo tabletu w ramach odkupu ustalana jest wyłącznie przez 

partnera promocji – BELMONT TRADING UK w oparciu o przyjęty przez niego cennik, z uwzględnieniem modelu, 

wieku oraz stanu urządzenia. Szczegółowe warunki odkupu znajdują się w regulaminie udostępnionym przez 

partnera promocji – BELMONT TRADING UK na stronie internetowej www.samsung.odkup.com. 

14. Pula kodów rabatowych dostępnych w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 170 sztuk. 

15. Reklamacje związane z Promocją i kodami rabatowymi można zgłaszać do dnia 15.07.2021 na adres 

support@samsung-sepol.zendesk.com. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez 

klienta stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

16. Reklamacje i pytania związane z procesem odkup należy kierować bezpośrednio do partnera promocji spółki 

Belmont.  

17. Promocja nie jest loterią – w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

18. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

19. W związku z wyceną oraz odkupem urządzenia, o których mowa w pkt 4 i 8 Regulaminu,  Administratorem 

danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest każdy z Partnerów (określony w pkt 11 Regulaminu) 

odrębnie – w zakresie, w jakim dany Partner pobiera i przetwarza dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej. 

20. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

21. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej realizujących w ramach Akcji kod rabatowy i zakup urządzenia,  

o którym mowa w pkt 9 Regulaminu, w sklepie internetowym x-kom, współadministrowane są przez: 

1. x-kom sp. z o. o. z siedzibą w /42-202/ Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000429838, posługującą się numerem NIP: 9492107026 i REGON: 241123546; 

2. al.to sp. z o.o. z siedzibą w /42-200/ Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000416025, posługującą się numerem NIP: 9492191268, i REGON: 242901678; 

3. combat sp. z o.o. z siedzibą w /42-200/ Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000712907, posługującą się numerem NIP: 9492223436 i REGON: 368931348;  

4. x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w /00-867/ Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
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m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000429392, posługującą się numerem NIP: 1231271834 i  REGON: 146256887. 

22. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z art. 26 ust. 1 RODO. 

23. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej 

oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową. 

24. Zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce prywatności, którą znajdziesz na stronie:  

www.x-kom.pl/polityka-prywatnosci . 

25. . Organizator dopuszcza zmiany regulaminu w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. W takim 

wypadku Organizator poinformuje o zmianach odpowiednio wcześniej (co najmniej 3 dni przed planowaną zmianą) 

na stronie internetowej www.x-kom.samsungodkup.com. . Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych 

już przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków promocji. Jeśli zmieniony zostanie regulamin, każdy 

uczestnik będzie miał prawo, bez żadnych konsekwencji, zrezygnować z udziału w promocji. 

26. W sprawach, których nie określa regulaminem,  obowiązują przepisy prawa polskiego. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Promocja Samsung Galaxy S21 family - Odkup na www.x-kom.pl” 

Modele urządzeń objętych promocją 

Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21 Ultra 5G (16+512GB)  SM-G998BZSHEUE 

Galaxy S21 Ultra 5G (12+256GB)  SM-G998BZKGEUE  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+256GB)  SM-G998BZSGEUE  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+128GB)  SM-G998BZKDEUE  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+128GB)   SM-G998BZSDEUE 

Galaxy S21+ 5G Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZKGEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZSGEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZVGEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZKDEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZSDEUE  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZVDEUE  

Galaxy S21 5G Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZAGEUE  

Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZIGEUE  

Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZVGEUE  

Galaxy S21 5G (8+256GB) SM-G991BZWGEUE  

Galaxy S21 5G (8+128GB)   SM-G991BZADEUE 

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZIDEUE  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZVDEUE  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZWDEUE 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Promocja Samsung Galaxy S21 family - Odkup na www.x-kom.pl” 

Wartość kodów rabatowych 

Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21 Ultra 5G (16+512GB)  SM-G998BZSHEUE           
400,00 zł  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+256GB)  SM-G998BZKGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+256GB)  SM-G998BZSGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+128GB)  SM-G998BZKDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 Ultra 5G (12+128GB)   SM-G998BZSDEUE           
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZKGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZSGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+256GB)  SM-G996BZVGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZKDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZSDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21+ 5G (8+128GB)  SM-G996BZVDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZAGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZIGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+256GB)  SM-G991BZVGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+256GB) SM-G991BZWGEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+128GB)   SM-G991BZADEUE           
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZIDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZVDEUE            
400,00 zł  

Galaxy S21 5G (8+128GB)  SM-G991BZWDEUE           
400,00 zł  
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