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02.08. 2021 roku. 

 

regulamin promocji 

„Promocja Acer Swift 3 z bonem na kolejne zakupy” 
 

Najważniejsze informacje 

1. W regulaminie używamy pojęć: 

a) my – organizator promocji. Nasze pełne dane: 
x-kom spółka z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, 
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS: 0000429838, NIP: 9492107026; kapitał zakładowy 10 000 000 zł; BDO: 5541; 

b) Ty – uczestnik promocji; 
c) promocja – promocja „Promocja Acer Swift 3”, której zasady opisujemy w tym regulaminie; 
d) produkt – produkty, których dotyczy promocja. 
e) voucher – unikatowy kod, dzięki któremu obniżysz wartość produktów Acer i Predator w Twoim koszyku 

łącznie o 500 zł. 
 

2. Promocję prowadzimy od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2021 roku. 

 

Kto może wziąć udział w promocji 

3. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli: 

a. jesteś pełnoletnią osobą fizyczną; 

b. masz pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. przeczytasz i zaakceptujesz ten regulamin. 

Na czym polega promocja 

4. W ramach promocji możesz dostać voucher o wartości 500 zł na zakup produktów Acer i Predator  

w sklepie x-kom 

Jak możesz skorzystać z promocji 

6.  Możesz skorzystać z promocji, jeśli: 

a. dodasz do koszyka jeden z produktów, który objęliśmy promocją. Produkty promocyjne znajdziesz na stronie: 

https://www.x-kom.pl/g-2/c/1327-notebooki-laptopy-14-1.html?page=2&sort_by=price_asc&f%5Bmanufactu-

rers%5D%5B230%5D=1&f%5B22%5D%5B262%5D=1&f%5B22%5D%5B277%5D=1&f%5B22%5D%5B93480%5D

=1&f%5B22%5D%5B159804%5D=1&f%5B22%5D%5B159805%5D=1 . 

https://www.x-kom.pl/g-2/c/1327-notebooki-laptopy-14-1.html?page=2&sort_by=price_asc&f%5Bmanufacturers%5D%5B230%5D=1&f%5B22%5D%5B262%5D=1&f%5B22%5D%5B277%5D=1&f%5B22%5D%5B93480%5D=1&f%5B22%5D%5B159804%5D=1&f%5B22%5D%5B159805%5D=1
https://www.x-kom.pl/g-2/c/1327-notebooki-laptopy-14-1.html?page=2&sort_by=price_asc&f%5Bmanufacturers%5D%5B230%5D=1&f%5B22%5D%5B262%5D=1&f%5B22%5D%5B277%5D=1&f%5B22%5D%5B93480%5D=1&f%5B22%5D%5B159804%5D=1&f%5B22%5D%5B159805%5D=1
https://www.x-kom.pl/g-2/c/1327-notebooki-laptopy-14-1.html?page=2&sort_by=price_asc&f%5Bmanufacturers%5D%5B230%5D=1&f%5B22%5D%5B262%5D=1&f%5B22%5D%5B277%5D=1&f%5B22%5D%5B93480%5D=1&f%5B22%5D%5B159804%5D=1&f%5B22%5D%5B159805%5D=1
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b. złożysz zamówienie. 

 

Jak możesz wykorzystać voucher  

7. Żeby użyć voucher, wejdź na stronę: https://www.x-kom.pl/. Wybierz produkty Acer lub Predator, które są objęte 

promocją i dodaj je do koszyka. . Kliknij, w pole „Masz kod, a następnie wpisz kod i aktywuj go. ”.  

8. Voucher obniży wartość Twojego zamówienia o 500 zł i możesz wykorzystać tylko raz   

9. Voucher jest ważny do 29 września 2021 roku. 

10. Nie możesz zwrócić vouchera ani wymienić go na gotówkę.  

11. Voucher nie łączy się z innymi voucherami. 

12. W przypadku zwrotu produktu objętego promocją, zostanie zwrócona jego regularna cena z chwili zakupu, 

pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. 

Jak możesz złożyć reklamację w związku z promocją 

12. 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. 

13. Możesz złożyć reklamację w ciągu 7 dni od zdarzenia, które zgłaszasz. 

14. W swojej reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz opis i datę zdarzenia, które zgłaszasz. 

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

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe 

16. 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 osobo-

wych 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). 

17. Twoje dane przetwarzać będą wspólnie (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO): 

a. my, czyli x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie; 

b. x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-867, al. Jana Pawła II 27, NIP: 

1231271834, REGON: 146256887; 

c. al.to sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, posługującą się 

numerem NIP 9492191268 i REGON 242901678; 

Voucher 

Kiedy wpiszesz kod „acer-500” w polu „Masz kod promocyjny?”, to dodamy voucher do Twojego koszyka,  

https://www.x-kom.pl/
mailto:x-kom@x-kom.pl
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d. combat sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa posługującą się 

numerem NIP 9492223436 i REGON 368931348. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

