
[07-08-2019] 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

[Dodatkowa Ochrona po Gwarancji producenta na wybrane laptopy HP]  

 

§ 1 

 Definicje 

W regulaminie stosujemy pojęcia, którym nadaliśmy określone znaczenie. Podajemy je poniżej.: 

1. „Regulamin” - niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej wiążący Nas („Organizatora”) oraz Ciebie (Uczestnika”), 

określający zasady i warunki Akcji Promocyjnej. 

2. „Akcja Promocyjna” – akcja promocyjna, prowadzona za pośrednictwem Naszej strony internetowej:  

https://www.x-kom.pl oraz Aplikacji Mobilnej x-kom, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. „Organizator” – Organizatorem Akcji Promocyjnej jesteśmy my, czyli x-kom spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie, 

przy ul. Bojemskiego 25, kod pocztowy: 42-202, 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 i REGON 241123546, o kapitale zakładowym 10 000 000 zł (dalej: „x-

kom”). 

4. Ubezpieczyciel” – AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-672) przy ul. 

Domaniewskiej 50B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000189340, posiadający NIP: 1070000164, REGON: 015647960, będący oddziałem zagranicznego 

przedsiębiorcy. 

5. „Ubezpieczający” – Organizator. 

4. „Sklep Internetowy” – Nasz sklep internetowy (x-kom), dostępny pod adresem https://www.x-kom.pl. 

5. „Aplikacja Mobilna” – nasza Aplikacja Mobilna, umożliwiająca dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym x-kom. 

www.aplikacja.x-kom.pl 

5. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Akcji Promocyjnej. 

6. „Koszyk” – podstrona Naszego Sklepu Internetowego x-kom, dostępna pod adresem: https://www.x-kom.pl/koszyk/. 

7. „Kod Aktywacyjny” – hasło do wpisania w polu „Chcę dodać uwagi do zamówienia” o treści „HP-gwarancja”, co będzie 

stanowić wyrażenie woli wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. 

8. „Produkt Główny” – Produkty objęte Akcją Promocyjną – laptopy HP – https://www.x-

kom.pl/szukaj?q=x360&page=3&f[groups][2]=1&f[categories][159]=1&f[manufacturers][4]=1&f[22][257]=1&f[22][26

2]=1&f[22][130145]=1&f[22][93480]=1, dostępne w Naszym Sklepie Internetowym oraz Naszej Aplikacji Mobilnej.  

9. „Dodatkowa Ochrona po Gwarancji ” – ubezpieczenie Produktu Głównego od uszkodzeń w zakresie awarii (zakres 

ochrony ubezpieczeniowej jest tożsamy z ochroną świadczoną na podstawie gwarancji producenta). Dodatkowa Ochrona 

po Gwarancji rozpocznie się następnego dnia po ustaniu 2-letniej gwarancji producenta i będzie trwać przez 1 rok. 

Więcej o warunkach ochrony przeczytasz w OWU, które znajdziesz tutaj. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. W stosunku do Uczestnika x-kom sp. z o.o. jest przyrzekającym Produkty objęte Akcją Promocyjną w rozumieniu art. 919 

i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm., dalej k.c.) w zamian  

za dokonanie oznaczonych w Regulaminie czynności. 

2. Akcja Promocyjna nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.). 

3. Akcja Promocyjna trwa od dnia [08.08.2019] r., od godz. [12:00], do dnia [25.08.2019] r., do godz. [23:59] lub do 

wcześniejszego wyczerpania zapasów Produktów Głównych, objętych Akcją Promocyjną. Promocja nie łączy się z 
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innymi promocjami. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przedłużenia terminu obowiązywania Akcji Promocyjnej na 

czas oznaczony lub do jej skrócenia, jeżeli zostanie wyczerpany limit Produktów Głównych. 

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest możliwość otrzymania Dodatkowej Ochrony po Gwarancji na Produkt Główny, w 

postaci polisy ubezpieczeniowej, wystawionej przez Ubezpieczyciela, i sfinansowanie jej kosztów przez 

Ubezpieczającego-Organizatora, po spełnieniu warunków opisanych w § 3 niniejszego Regulaminu.  

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Akcja Promocyjna prowadzona jest jednoetapowo za pośrednictwem Sklepu Internetowego x-kom oraz Aplikacji Mobilnej 

x-kom.  

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 

1. Decyzję o uczestnictwie w Akcji Promocyjnej podejmujesz dobrowolnie.  

2. Niezbędnym warunkiem Twojego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest: 

a) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu; 

b) dodanie do Koszyka Produktu Głównego objętego Akcją Promocyjną; 

c) wpisanie w polu „Chcę dodać uwagi do zamówienia” hasła „HP-gwarancja”;  

d) sfinalizowanie i opłacenie zamówienia, czyli naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz opłacenie zamówienia; 

e) odebranie telefonu od naszego doradcy, który skontaktuje się z Tobą w celu przeczytania Ci stosownych oświadczeń i 

uzyskania od Ciebie potwierdzenia, że zapoznałeś się z OWU (§ 1 ust. 9) oraz zasadami przetwarzania danych - Polityką 

prywatności Ubezpieczyciela (§ 6 ust. 10), co jest niezbędne do objęcia ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez 

Ubezpieczyciela; 

3. Jako Uczestnik możesz dokonać zakupu tylko jednej sztuki Produktu Głównego objętego Akcją Promocyjną, po spełnieniu 

czynności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu otrzymasz Dodatkową Ochronę po Gwarancji na zakupiony Produkt 

Główny.  

4. Jeżeli dokonasz zakupu Produktu Głównego, ale nie wpiszesz Kodu Aktywacyjnego podczas składania zamówienia, 

zostaniesz wyłączony z udziału w Akcji Promocyjnej, ponieważ nie spełniłeś jej warunków.  

5. Z udziału w Akcji Promocyjnej zostaje wyłączona osoba/podmiot, która dokonała zakupu Produktu Głównego za 

pośrednictwem serwisu Allegro.pl. lub naszego salonu stacjonarnego. Takiej osobie nie przysługuje status Uczestnika. 

6. Jako Organizatorowi przysługuje nam prawo wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, Uczestnika z udziału w Akcji 

Promocyjnej. Ma to miejsce w przypadku nieuczynienia przez Uczestnika zadość postanowieniom niniejszego 

Regulaminu, a także po otrzymaniu informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z obowiązującym prawem.  

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości równej kosztom Dodatkowej 

Ochrony po Gwarancji, ani też zamiana na inny produkt lub usługę. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do 

korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, 

których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. 

zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji. 

 

§ 5 

Reklamacja dotycząca przebiegu Akcji Promocyjnej  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej możesz nam zgłosić na adres naszej siedziby, adres poczty 

elektronicznej: x-kom@x-kom.pl, lub w inny wybrany przez Ciebie sposób. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w 

ciągu 14 dni od dnia, w którym ją otrzymamy. 

mailto:x-kom@x-kom.pl


2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Akcji Promocyjnej przysługuje Uczestnikowi nie później niż w terminie  

14 dni od daty jej zakończenia.  

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

stanu faktycznego oraz wskazanie przyczyny reklamacji wraz z datą wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną.  

 

§ 6 

Dane osobowe 

1. 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). 

2. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej, 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. 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 M. ST. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429392, posługującą 

się numerem NIP: 1231271834 i i REGON: 146256887. 

3. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO. 

4. Administratorem danych osobowych w zakresie ubezpieczenia produktów jest Ubezpieczyciel - AWP P&C S.A. Oddział w 

Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, NIP 1070000164, REGON 015647690. 

5. Każdy z Administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej, w tym w 

celu dostarczenia Produktu Głównego wraz z przyznanymi prawami oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i 

księgową; 

7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. 

8. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące dane dot. Uczestnika, informacja o aktywacji kodu rabatowego. 

9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez współadministratorów (x-kom sp. z o.o., x-kom services sp. z o.o.) 

odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://www.x-kom.pl/polityka-

prywatnosci. 

10. Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z Akcji Promocyjnej w zakresie ubezpieczenia produktów 

odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności Ubezpieczyciela. Aktualna treść Polityki Prywatności jest zawsze dostępna pod 

adresem https://mondial-assistance.pl/polityka-prywatnosci-b2b. 

11. Ubezpieczenie produktów przez Ubezpieczyciela odbywa się na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego („OWU”).  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na Naszej stronie internetowej https://www.x-kom.pl oraz  

w naszej Aplikacji Mobilnej: www.aplikacja.x-kom.pl 

2. Przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej, jako Uczestnik zobowiązany jesteś zapoznać się z treścią Regulaminu. 

3. Jeżeli masz wątpliwości, co do postanowień niniejszego Regulaminu, możesz w każdym czasie zwrócić się do Nas  

z prośbą o udzielenie informacji: x-kom@x-kom.pl. 

4. Jako Organizator zastrzegamy sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w 

Akcji Promocyjnej. Zmiana wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia zaktualizowanego Regulaminu na Naszej stronie 

internetowej, o czym również poinformujemy Uczestników stosownym komunikatem. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu 

Internetowego x-kom oraz przepisy prawa polskiego. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej x-kom, na karcie Produktów 

Głównych.  
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