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            REGULAMIN PROMOCJI 

„Galaxy S10 z voucherem 400 zł” 

             § 1 
         Definicje 

 

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

1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej, wiążący dla Organizatora, Uczestników, 

określający zasady i warunki Akcji Promocyjnej, oraz prawa i obowiązki osób w niej 

uczestniczących. 

2. „Akcja Promocyjna” – Akcja Promocyjna prowadzona na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem. 

3. „Organizator” - organizator promocji: x-kom sp. z o. o. z siedzibą w 42-202 Częstochowa,  

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, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 000,00 PLN. Strona internetowa: 

www.x-kom.pl, e-mail: x-kom@x-kom.pl , numer telefonu: 34 377 00 00. 

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

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w niniejszej Akcji Promocyjnej, osoba prawna, 

w tym przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, biorący udział  

w Akcji Promocyjnej. 

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

kom.pl/koszyk 

7. „Produkt Promocyjny” -  wybrane Produkty marki Samsung objęte Akcją Promocyjną, oferowane 

w Sklepie Internetowym Organizatora, dostępne pod adresem https://www.x-

kom.pl/szukaj?q=474168%2B474166%2B474169%2B474167%2B474171%2B478665%2B474172%2

B478666%2B474170%2B478667%2B474174%2B474176%2B474173%2B478668%2B478670%2B47

4177%2B474178 

8. „Bon Rabatowy” - bon rabatowy w postaci e-kodu rabatowego  uprawniający do obniżenia 

wartości koszyka o maksymalną wartość 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) brutto do 

jednorazowego wykorzystania w Sklepie Internetowym Organizatora. 

                            § 2 
Postanowienia ogólne 

  
1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym wydanie Bonu Rabatowego objętego 

Akcją Promocyjną, na wskazanych w niej warunkach, w rozumieniu art. 919 Ustawy z dnia 23 
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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. 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 prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji 

Mobilnej Organizatora. 

4. Akcja Promocyjna trwa od dnia 11.09.2019 r. od godziny 10:00 do dnia 31.09.2019 r. do godziny 

23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania Produktów Promocyjnych objętych Akcją Promocyjną.  

5. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia terminu obowiązywania Akcji Promocyjnej na czas oznaczony.  

6. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego 

objętego Akcją Promocyjną, znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego Organizatora pod 

adresem:  https://www.x-

kom.pl/szukaj?q=474168%2B474166%2B474169%2B474167%2B474171%2B478665%2B474172%2

B478666%2B474170%2B478667%2B474174%2B474176%2B474173%2B478668%2B478670%2B47

4177%2B474178 , gdzie przy zakupie wybranego modelu telefonu marki Samsung Galaxy S10 

dostępnego pod wskazanym linkiem  Uczestnik otrzymuje Bon Rabatowy o wartości uprawniającej 

do obniżenia wartości koszyka zakupowego o kwotę maksymalną 400,00 zł (słownie: czterysta 

złotych) brutto, do wykorzystania przy kolejnych zakupach w Sklepie Internetowym Organizatora 

na zasadach określonych w  § 4 niniejszego regulaminu. 

7. Czas trwania Akcji Promocyjnej wskazany w ust. 4 powyżej wyznacza termin, w którym Uczestnik 

zobowiązany jest dokonać zakupu Produktu Promocyjnego. 

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

                            § 3 
                                                            Zasady uczestnictwa w Promocji 
 

1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. 

 

2. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:  

a) Dodanie przez Uczestnika do Koszyka Produktu Promocyjnego objętego Akcją Promocyjną; 

b) Sfinalizowanie i opłacenie przez Uczestnika zamówienia na Produkt Promocyjny oraz 

otrzymanie tego zamówienia przez Organizatora.  

 

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

uprawnienie do otrzymania Bonu Rabatowego w związku z każdym zakupem oddzielnie, na 

zasadach określonych niniejszym Regulaminem (1 Produkt Promocyjny uprawnia do otrzymania 1 

Bonu Rabatowego). 

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. 
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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. 

6. Biorąc udział w niniejszej Promocji Uczestnik wyraża zgodę na  warunki niniejszego regulaminu  w 

tym na przesłanie informacji  handlowej w postaci Bonu Rabatowego drogą elektroniczną na 

wskazany w zamówieniu adres e-mail.  

 

                                                                                    
 
 

§ 4 
                                                   Wykorzystanie Bonu Rabatowego 

 

1. Po upływie 15 dni od daty otrzymania przez Uczestnika Produktu objętego Akcją Promocyjną, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik drogą mailową na wskazany w 

zamówieniu adres e-mail otrzyma Bon Rabatowy.  

2. Bon Rabatowy uprawnia Uczestnika do zakupu dowolnego produktu lub produktów w Sklepie 

Internetowym w taki sposób, że obniża tzw. wartość koszyka o maksymalnie  400,00 zł 

brutto. 

 

3. Bon Rabatowy może zostać w pełni wykorzystany podczas dokonywania przez Uczestnika 

zakupu dowolnego produktu lub produktów o wartości łącznej co najmniej 401,00 zł brutto. 

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

a. Dodać do koszyka dowolnie wybrany produkt lub produkty 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. Jeżeli uczestnik dokona zakupu produktu lub produktów o wartości niższej niż 401 zł brutto 

to także może skorzystać z bonu rabatowego jednakże do maksymalnej wartości zakupionego 

produktu lub produktów. Nadwyżka pomiędzy maksymalną wartością bonu rabatowego a 

rzeczywistą wartością zakupów nie podlega zwrotowi i nie będzie mogła być wykorzystana  

na zakup kolejnego towaru. 

6. Uczestnik uprawniony jest do wykorzystania jednego  Bonu Rabatowego tylko jeden raz na 

zakupy dowolnie wybranego produktu lub produktów zgodnie z jego przeznaczeniem 

opisanym w Regulaminie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania Bonu 

Rabatowego od Organizatora. 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. 

7. Jednorazowo można wykorzystać tylko jeden Bon Rabatowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Produktu Promocyjnego wysłany Uczestnikowi 

Bon Rabatowy zostanie Anulowany. W przypadku gdy w okresie między otrzymaniem bonu a 



odstąpieniem od umowy (Zwrotem towaru) uczestnik zrealizuje bon Rabatowy Uczestnik będzie 

zobowiązany do zwrotu towaru na zakup którego Bon został wykorzystany lub do zwrotu 

ekwiwalentu wartości zrealizowanego Bonu na zasadach określonych w regulaminie sklepu 

internetowego  dostępnego pod adresem https://www.x-kom.pl/regulamin  

                                                                                     
§ 5 

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

w Akcji Promocyjnej, 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 
                                                                     Odpowiedzialność 

 
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji 
zobowiązań Organizatora związanych z Akcją Promocyjną. 
 

                                     
                                         § 7 

                                                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., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa a także na adres 

e-mail Organizatora: x-kom@x-kom.pl . 

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

zakończenia Akcji Promocyjnej. 

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 Akcją Promocyjną przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu Internetowego 

Organizatora, dostępnego pod adresem https://www.x-kom.pl/regulamin . 

                                                                               § 8 
                                                                    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 
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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, w zakresie obsługi procesu sprzedaży, 

administrowane są przez:  

a) 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;  

b) 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  REGON: 146256887; 

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

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Akcji 

Promocyjnej, w tym w celu dostarczenia Produktu, Bonu Rabatowego oraz w związku ze 

sprawozdawczością podatkową i księgową. 

5. 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. 

6. 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  . 

 

                                         § 9 
                       Postanowienia końcowe  
 

1. Regulamin jest dostępny w Sklepie Internetowym pod adresem: https://lp.x-kom.pl/a/regulamin-

promocji-samsung-s10-z-voucherem-400.pdf oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się  

z niniejszym Regulaminem.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków 

uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie 

Internetowej Organizatora. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Sklepu Internetowego Organizatora (dostępnego na stronie internetowej 

https://www.x-kom.pl/regulamin) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszenia na Stronie Internetowej 

Organizatora. 
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6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany 

Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Akcji Promocyjnej w przypadku wcześniejszego 

wyczerpania Produktów objętych Akcją Promocyjną. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 

Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator 

zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą 

naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji 

Promocyjnej. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników 

będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Akcji Promocyjnej. 

 


