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Częstochowa, 10 czerwca 2022 roku  

 

regulamin promocji 

„leasing 0%” 

 

Najważniejsze informacje 

1. W regulaminie używamy pojęć: 

a) my – organizator promocji, czyli x-kom. Nasze pełne dane: 

x-kom spółka z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Sąd Rejonowy w Częstocho-

wie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000429838, NIP: 

9492107026; BDO: 000005541; kapitał zakładowy 10 000 000 zł; 

b) Ty – uczestnik, czyli przedsiębiorca, w tym spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna, która 

prowadzi działalność gospodarczą i bierze udział w promocji; 

c) leasingodawca – finansujący, czyli  PKO Leasing Spółka Akcyjna. Pełne dane:   

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmie-

ścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000022886, NIP: 

7251735694, REGON: 472191767, kapitał zakładowy: 347 855 660 zł (w całości wpłacony). 

d) nasz sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.x-kom.pl oraz przez aplikację mobilną 

na systemy Android i iOS (aplikacja mobilna x-kom); 

e) promocja – promocja „leasing 0%”, której zasady opisujemy w tym regulaminie;  

f) produkt – produkty typu laptop, których dotyczy promocja. Listę produktów podajemy w załączniku 

numer 1 do tego regulaminu; 

g) koszyk – podstrona naszego sklepu, dostępna pod adresem: https://www.x-kom.pl/koszyk;  

2. Regulamin dostępny jest w naszym sklepie oraz w naszej siedzibie. 

3. Promocję prowadzimy od 10 czerwca 2022  roku do 30 czerwca 2022 roku, do godz. 23:59, wyłącznie w 

naszym sklepie. Możemy wcześniej zakończyć promocję, jeśli sprzedamy wszystkie produkty lub 

wyczerpiemy limit produktów przeznaczonych do promocji. W takim wypadku, poinformujemy o tym na 

http://www.x-kom.pl/
https://aplikacja.x-kom.pl/
https://www.x-kom.pl/koszyk
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stronie naszego sklepu. Możemy również przedłużyć promocję na określony czas. 

4. Promocję prowadzimy na terenie Polski. 

5. Promocja nie jest loterią – w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. 

6. W promocji możesz wziąć udział wiele razy. 

Kiedy możesz skorzystać z promocji 
7. Możesz skorzystać z promocji, jeśli: 

a. jesteś przedsiębiorcą; 

b. przeczytasz i zaakceptujesz ten regulamin; 

c. wypełnisz wniosek o leasing; 

d. otrzymasz pozytywną decyzję od leasingodawcy. 

Na czym polega promocja 
8. W ramach promocji możesz skorzystać z leasingu 0%. Za produkt zapłacisz dokładnie tyle, ile kosztuje na 

naszej stronie. Jedyną opłatą dodatkową będą 4 zł netto, które leasingodawca doliczy do każdej raty 

–  w zamian nie poniesiesz kosztów, jeżeli skorzystasz z usług, które są opisane w wykazie usług 

dodatkowych leasingodawcy. 

 

Jak możesz wziąć udział w promocji 
9. Jeżeli chcesz wziąć udział w promocji: 

a. wybierz produkt i dodaj go do koszyka; 

b. wybierz sposób dostawy; 

c. wybierz „przelew gotówkowy” jako sposób płatności; 

d. wypełnij dane adresowe i dane do faktury; 

e. w miejscu „komentarz do zamówienia”, wpisz „leasing 0%; 

f. złóż zamówienie; 

g. wypełnij i wyślij online wniosek o leasing, do którego link prześlemy Ci mejlem; 

Zasady i warunki 

Warunki leasingu są zawarte w ofercie i umowie, które przedstawia leasingodawca.. 

https://www.pkoleasing.pl/media_files/513b3292-810e-4c50-9915-a3922f68bccd.pdf
https://www.pkoleasing.pl/media_files/513b3292-810e-4c50-9915-a3922f68bccd.pdf
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h. jeżeli otrzymasz pozytywną decyzję, przelej opłaty początkowe i podpisz umowę, którą dostarczy Ci 

kurier –  podpisz ją w jego obecności. 

 

Kiedy możemy wykluczyć Cię z promocji 
10. Możemy wykluczyć Cię z promocji, jeśli: 

a. nie będziesz przestrzegać jej regulaminu; 

b. nie otrzymasz pozytywnej decyzji od leasingodawcy; 

c. nie spełnisz wszystkich warunków, które określamy w tym regulaminie; 

d. zakupisz produkt przez źródło inne niż nasz sklep.  

Jak możesz złożyć reklamację 
11. Reklamacje związane z promocją możesz złożyć pisemnie, na nasz adres, mejlem: x-kom@x-kom.pl lub w 

inny dowolny sposób, który pozwoli nam ją otrzymać. 

12. Możesz złożyć reklamację do 14 dni, od kiedy zakończymy promocję. 

13. W swojej reklamacji podaj nazwę promocji, swoje imię, nazwisko, dane firmy, adres oraz opis i datę 

zdarzenia, które zgłaszasz. 

14. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 30 dni, od kiedy ją otrzymamy. 

15. Wyłączamy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks cywilny.  

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe 
16. Potrzebujemy Twoich danych, żeby przeprowadzić promocję. Są one nam też potrzebne do sprawozdań 
podatkowych i księgowych. 

17. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy zgodnie z Rozporządzeniem 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 

Pamiętaj 

Nie odpowiadamy za dane kontaktowe, które prześlesz w formularzu. Zamówienie wyślemy na adres i dane, 
które nam wskażesz, jeżeli będą błędne kurier może mieć problem z dostawą. 

 Jeżeli chcesz poprawić dane – skontaktuj się z nami i podaj prawidłowe. 
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(RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

18. Administratorem Twoich danych jest: 

a. x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25. 

19. Zasady przetwarzania danych osobowych opisaliśmy w naszej Polityce prywatności. 

 

Pozostałe informacje 
20. Jeżeli masz pytania, które dotyczą regulaminu lub promocji – napisz do nas: x-kom@x-kom.pl. 

21. Mamy prawo zmienić regulamin w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. W takim wypadku 

poinformujemy o zmianach odpowiednio wcześniej na stronie promocji.  

22. Wszystkie inne materiały związane z promocją, w szczególności promocyjne i reklamowe, są jedynie infor-

macyjne. 

23. W sprawach, których nie określa ten regulamin, obowiązuje regulamin naszego sklepu oraz przepisy prawa 

polskiego.  

24. Regulamin obowiązuje od momentu, w którym opublikowaliśmy go na stronie promocji.  

 

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji „leasing 0%” z dnia 10 czerwca 2022 roku. 

Wykaz produktów objętych promocją 

Produkt 
Nr. katalogowy Nazwa Producent Odnośnik do produktu 

715230 Surface Pro 8 Microsoft link 
715243 Surface Pro 8 Microsoft link 
715229 Surface Pro 8 Microsoft link 
715250 Surface Pro 8 Microsoft link 
718676 Surface Pro 8 Microsoft link 
715274 Surface Laptop Studio Microsoft link 
715264 Surface Laptop Studio Microsoft link 
715270 Surface Laptop Studio Microsoft link 
742523 Surface Laptop 4 Microsoft link 
718712 Surface Pro X Microsoft link 
718705 Surface Pro X Microsoft link 
718713 Surface Pro X Microsoft link 
718707 Surface Pro X Microsoft link 
744394 Zenbook 14 ASUS link 

https://www.x-kom.pl/polityka-prywatnosci
mailto:x-kom@x-kom.pl
https://www.x-kom.pl/regulamin
https://www.x-kom.pl/p/715230-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-8-i5-8gb-256gb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/715243-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-8-i5-16gb-256gb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/715229-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-8-i5-8gb-128gb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/715250-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-8-i7-16gb-512gb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/718676-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-8-i7-32gb-1tb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/715274-notebook-laptop-140-microsoft-surface-laptop-studio-i7-16gb-512gb-geforce-rtx.html
https://www.x-kom.pl/p/715264-notebook-laptop-140-microsoft-surface-laptop-studio-i5-16gb-512gb-igpu.html
https://www.x-kom.pl/p/715270-laptop-2-w-1-microsoft-surface-laptop-studio-i5-16gb-256gb-igpu.html
https://www.x-kom.pl/p/742523-notebook-laptop-133-microsoft-surface-laptop-4-13-i7-16gb-512gb-czarny.html
https://www.x-kom.pl/p/718712-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-x-sq2-16gb-256gb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/718705-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-x-sq1-8gb-128gb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/718713-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-x-sq2-16gb-512gb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/718707-laptop-2-w-1-microsoft-surface-pro-x-sq1-8gb-256gb-win11-platynowy.html
https://www.x-kom.pl/p/744394-notebook-laptop-140-asus-zenbook-14-um425qa-r5-5600h-16gb-512-win11.html
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729843 Zenbook 14 ASUS link 
729842 Zenbook 14 ASUS link 
721701 Zenbook 14 ASUS link 
721699 Zenbook 14 ASUS link 
717947 Zenbook 14 ASUS link 
720705 Zenbook 14 ASUS link 
710686 Zenbook 14 ASUS link 
700757 Zenbook Flip 13 ASUS link 

 

https://www.x-kom.pl/p/729843-notebook-laptop-140-asus-zenbook-14-ux435eg-i5-1135g7-16gb-960-win11-mx450.html
https://www.x-kom.pl/p/729842-notebook-laptop-140-asus-zenbook-14-ux435eg-i5-1135g7-16gb-512-win11-mx450.html
https://www.x-kom.pl/p/721701-notebook-laptop-140-asus-zenbook-14-um425ua-r5-5500u-16gb-960-win11.html
https://www.x-kom.pl/p/721699-notebook-laptop-140-asus-zenbook-14-um425ua-r5-5500u-16gb-512-win11.html
https://www.x-kom.pl/p/720705-notebook-laptop-140-asus-zenbook-14-um425ua-r5-5500u-16gb-960-win11.html
https://www.x-kom.pl/p/720705-notebook-laptop-140-asus-zenbook-14-um425ua-r5-5500u-16gb-960-win11.html
https://www.x-kom.pl/p/710686-notebook-laptop-140-asus-zenbook-14-um425ua-r5-5500u-16gb-512-win11.html
https://www.x-kom.pl/p/700757-notebook-laptop-133-asus-zenbook-flip-13-i7-1165g7-16gb-1tb-win11.html

