
 
 

2018-07-11 

REGULAMIN  

 „Przedsprzedaż Honor  7S/7C/7A” 

 

§ 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. 
5. „Koszyk” – podstrona Sklepu Internetowego, dostępna pod adresem: www.x-kom.pl/koszyk 
6. „Produkt” – smartfony HONOR 7s, 7a, 7c dostępne w Sklepie Internetowym Organizatora  

w przedsprzedaży w momencie obowiązywania Promocji. 
7.  „Bon Rabatowy” – unikatowy znak legitymacyjny uprawniający do dokonania zakupów w 

Sklepie internetowym przekazywany Uczestnikowi przez Organizatora na zasadach 
określonych w Regulaminie. Bon Rabatowy dodawany jest w formie fizycznej do zamówionego 
przez Uczestnika Produktu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, który stanowi jego 
integralną część.   

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym Produkty objęte Akcją 
Promocyjną w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.) w zamian za dokonanie oznaczonych w Regulaminie 
czynności.  
 

2. Promocja 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. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora. 

 
4. Promocja trwa od dnia 11.07.2018 r. od godziny 12:00 do dnia 18.07.2018 r. do godziny 23:59 

lub do wcześniejszego wyczerpania zapasu Produktów objętych Promocją. Promocja nie łączy 
się z innymi promocjami. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu 
obowiązywania Promocji na czas oznaczony. W tym czasie Użytkownik ma prawo dokonać 
zakupu Produktu i otrzymać Bon Rabatowy. 
 

 
5. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Promocji 
 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

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


 
 

 
2. Przedmiotem Promocji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu i następnie 

przyznanie temu Uczestnikowi przez Organizatora Bonu Rabatowego, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
3. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: 

a. dodanie przez Uczestnika do Koszyka Produktu objętego Promocją, 
b. Sfinalizowanie i opłacenie przez Uczestnika zamówienia na Produkt 

 
4. Każdy Uczestnik może dokonać zakupu tylko 1 sztuki Produktu objętego Promocją. 

 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Produktu w przypadku zakupu 

powyżej jednej sztuki Produktu objętego Promocją przez Uczestnika.  
 

6. Z udziału w Promocji wyłączona jest osoba, która dokonała zakupu Produktu za pośrednictwem 
serwisu Allegro.pl lub w sklepie stacjonarnym Organizatora. Takiej osobie nie przysługuje 
status Uczestnika. 
 

7. Z udziału w Promocji wyłączony jest taki Uczestnik, który dokona zakupu Produktu, lecz 
następnie odstąpi od umowy sprzedaży. 

 
 

§ 4. Przekazanie i wykorzystanie Bonu Rabatowego 
 

1. Bon Rabatowy, zawierający unikatowy kod rabatowy i uprawniający do wykorzystania go w 
Sklepie internetowym, o wartości wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu zostanie 
fizycznie dołączony do zamówienia, w postaci vouchera. 

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

w terminie 06.08.2018 r. - 31.12.2018 r.,  w taki sposób, że obniża on wartość danego produktu 
znajdującego się w koszyku, o wartość brutto wskazaną na Bonie Rabatowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 1.  
 

3. W celu skorzystania z Bonu Rabatowego, Uczestnik winien podjąć następujące kroki: 
1) Dodać do koszyka wybrany produkt: 

a. https://www.x-kom.pl/p/437163-smartfon-telefon-honor-7s-dual-sim-16-gb-

czarny.html  dla vouchera o wartości 50 zł; 
b. https://www.x-kom.pl/p/437159-smartfon-telefon-honor-7a-dual-sim-32-gb-

czarny.html  dla vouchera o wartości 100 zł; 
c. https://www.x-kom.pl/p/437140-smartfon-telefon-honor-7c-dual-sim-32-gb-

czarny.html dla vouchera o wartości 150 zł; 
2) Aktywować otrzymany Bon poprzez wpisanie zamieszczonego na nim kodu 

unikatowego w polu „kod promocyjny” ; 
3) Sfinalizować zakup, wybierając metodę płatności i formę wysyłki. 

 

4. Uczestnik może wykorzystać przyznany mu Bon Rabatowy, zgodnie z przeznaczeniem 
wskazanym w Regulaminie, w terminie 06.08.2018 r. - 31.12.2018 r. Po upływie tego terminu 
Bon Rabatowy nie będzie już mógł zostać wykorzystany, a Uczestnikowi nie przysługują żadne 
roszczenia związane z tym związane, w szczególności Bon nie podlega wymianie na gotówkę, 
nie może być wymieniany na inny Bon Rabatowy ani też na jakąkolwiek inną rzecz.  

 



 
 

 
§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w Promocji 

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, Uczestnika z 
udziału w Promocji, 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. 
 

2. W przypadku wykluczenia na etapie weryfikacji zamówienia, przed dokonaniem wysyłki 
Produktu Organizator zwraca Uczestnikowi wartość uiszczonej przez Uczestnika ceny i anuluje 
jego zamówienie.  
 

3. W przypadku wykluczenia po zrealizowanej sprzedaży Produktu, Uczestnik zobowiązany jest 
na pisemne żądanie Organizatora zwrócić Produkt wraz z Bonem Rabatowym, zgodnie z § 6. 
ust. 5. 

 
§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, 

pod rygorem nieważności, listem poleconym wyłącznie na adres siedziby Organizatora, 
wskazany w Regulaminie. 

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

daty zakończenia Promocji. 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 niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od 
dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
 

5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu objętego Promocją przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu Internetowego 
Organizatora, dostępnego pod adresem https://www.x-kom.pl/regulamin.  W przypadku 
zwrotu zakupionego Produktu Uczestnik zobowiązany jest również do zwrotu Bonu 
Rabatowego. 

 
a) Jeżeli Uczestnik nie dokona zwrotu Bonu Rabatowego Organizator potrąci jego 

równowartość przy zwrocie ceny Uczestnikowi w związku z odstąpieniem od 
umowy sprzedaży. 

b) Jeżeli Uczestnik skorzysta z Bonu Rabatowego a następnie odstąpi od umowy  
sprzedaży Produktu do którego Bon Rabatowy był dodany, takie zamówienie 
zostanie anulowane.  

 

 
 
 

§ 7 Dane osobowe 
 



 
 

1. Zgodnie z  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016) (dalej jako: „RODO”) Organizator informuje Uczestnika, iż: 

a) Jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika na Stronie 

Internetowej podczas dokonywania zamówienia na Produkt objęty Promocją; 

b) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji Promocji, w tym w celu dostarczenia Produktu  oraz Bonu Rabatowego,  oraz 

w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; 

c) Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowanie, usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe 

obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail adres zamieszkania oraz numer telefonu 

Uczestnika; 

d) Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora odbywa się na 

zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem 

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

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

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

 
2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek innych materiałach,  

w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter 
informacyjny.  
 

3. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  
z Regulaminem.  
 

4. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie 
prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  
 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków 
uczestnictwa w mocji. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na stronie 
internetowej Organizatora. 
 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu sklepu internetowego Organizatora (dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej https://www.x-kom.pl/regulamin, oraz przepisy  prawa polskiego, w tym 
w szczególności Kodeksu cywilnego.  
 

7. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego regulaminu właściwy 
jest sąd powszechny.  
 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej  
Organizatora. 

 

 

 

Załącznik nr 1 



 
 

 
Bony Rabatowe dodawane są do zamówienia Produktu objętego niniejszą Promocją. Wartość Bonów 
Rabatowych uzależniona jest od rodzaju Produktu, zakupionego przez Uczestnika, w ramach Promocji, 
zgodnie z poniższą tabelą.  
 

 
 Produkt: smartfony HONOR 7s, 7a, 7c Bon Rabatowy  o wartości brutto 

do wykorzystania w Sklepie 

internetowym 

https://www.x-kom.pl/p/437163-smartfon-telefon-honor-

7s-dual-sim-16-gb-czarny.html 
50,00 zł 

https://www.x-kom.pl/p/437159-smartfon-telefon-honor-

7a-dual-sim-32-gb-czarny.html 
100,00 zł 

https://www.x-kom.pl/p/437140-smartfon-telefon-honor-

7c-dual-sim-32-gb-czarny.html 
150,00 zł 


