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            REGULAMIN PROMOCJI 

          „Kup wybrany TV Samsung i odbierz do 550 zł rabatu na konsolę oraz grę PUGB za 1 zł” 

             § 1 
         Definicje 

 

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

1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji, określający zasady i warunki Promocji, wiążący dla 

Organizatora i Uczestników 

2. „Promocja” – promocja prowadzona na zasadach określonych Regulaminem 

3. „Organizator” - organizator promocji: x-kom sp. z o.o., ul. 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 

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

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

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Promocji, w Sklepie 

Internetowym.  

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

7. „Produkt Główny” – wybrane Produkty, oferowane w Sklepie Internetowym,  zgodnie z załącznikiem 

nr 1, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 

8. „Produkt Dodatkowy” – Produkty dodatkowe, w obniżonej cenie, dostępne dla Uczestnika po 

wyborze Produktu Głównego, zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi integralną część niniejszego 

regulaminu. 

9.  „Produkt za 1 zł” – Gra Xbox ONE - Playerunknown's Battlegrounds (Kod w Sklepie Internetowym: 

393364 ), dostępna za 1 zł brutto, automatycznie przypisana do zamówienia przy wyborze Produktu 

Głównego i Produktu Dodatkowego, zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi integralną część 

niniejszego Regulaminu. 

10.  „Zestaw Promocyjny” – zestaw produktów objętych niniejszą promocją, w skład którego wchodzą 

Produkt Główny, Produkt Dodatkowy oraz Produkt za 1 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi 

integralną część niniejszego Regulaminu. 

 
                            § 2 

Postanowienia ogólne 
  

1. W stosunku do Uczestników, Organizator jest przyrzekającym Produkty objęte Promocją, 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.  

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


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 20.04.2018 r. od godziny 15:00 do dnia 30.06.2018 r. do godziny 23:59 lub 

wcześniejszego wyczerpania promocyjnych zapasów Produktów objętych Promocją, Promocja nie 

łączy się z innymi promocjami. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu 

obowiązywania Promocji na czas oznaczony.  

5. Przedmiotem objętym Promocją jest Produkt, przy zakupie którego Uczestnik otrzymuje możliwość 

zakupu Produktu Dodatkowego w obniżonej cenie oraz Produktu za 1 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do Regulaminu. 

6. Czas trwania Promocji wskazany w ust. 4 powyżej wyznacza czas dokonania przez Uczestnika zakupu 

Produktu. 

7. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

                            § 3 
                                                            Zasady uczestnictwa w Promocji 
 
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

 

2. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:  

a. Skonfigurowanie przez uczestnika Zestawu promocyjnego w postaci Produktu Głównego oraz 
Produktu Dodatkowego.  Po wykonaniu tych czynności Produkt za 1 zł zostanie automatycznie 
dodany do zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

b. Sfinalizowanie zamówienia przez Uczestnika. 

3. Każdy Uczestnik może dokonać zakupu tylko 1 sztuki Zestawu Promocyjnego. 

4. Z udziału w Promocji wyłączony jest taki Uczestnik, który dokona zakupu Produktu Głównego, lecz 

następnie odstąpi od umowy sprzedaży. Uczestnik, który odstąpił od umowy sprzedaży Produktu 

Głównego nie otrzyma możliwości zakupu Produktu Dodatkowego w obniżonej cenie  oraz Produktu 

za 1 zł. 

5. 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 jej status 

Uczestnika. 

§ 5 
Odpowiedzialność 

 
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami 

przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Produktu i Produktu 

Dodatkowego oraz Produktu za 1 zł w trakcie obowiązywania Promocji, którego to, Produktu, 

Produktu Dodatkowego oraz Produktu za 1 zł roszczenie dotyczy. 

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych 

przepisów prawnych. 



3. 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. 

§ 6 
Reklamacje i zwrot towaru 

 
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 Akcji Promocyjnej. 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 Produktu Dodatkowego 

oraz Produktu za 1 zł – całego Zestawu Promocyjnego, przy czym Produkt za 1 zł nie może być 

naruszony (jego opakowanie nie może być naruszone oraz nie może zostać użyty). Jeżeli 

Organizator stwierdzi naruszenie opakowania, lub użycie Produktu za 1 zł potrąci pełną, 

rzeczywistą  kwotę Produktu za 1 zł, (zgodnie z jego regularną ceną, wskazaną w załączniku nr 1 

do Regulaminu) przy zwrocie ceny Uczestnikowi w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży.  

§ 7 
Dane osobowe 

 
1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) podanych 

przez Uczestnika na Stronie Internetowej podczas dokonywania zamówienia na Produkt objęty 

Akcją Promocyjną.  

2. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji Promocji, w tym w celu dostarczenia Produktu  oraz w związku ze 

sprawozdawczością podatkową i księgową. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalania, przechowywanie, 

opracowanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail adres 

zamieszkania oraz numer telefonu. 



4. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do swoich danych, poprawiania 

danych osobowych, usunięcia tych danych oraz żądanie zaprzestania przetwarzania danych 

osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy przesłać na adres Organizatora 

wskazany w Regulaminie. 

§ 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 Akcji Promocyjnej 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 Promocji. 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 do Regulaminu Promocji „Kup wybrany TV Samsung i odbierz do 550 zł rabatu na 
konsolę oraz grę PUGB za 1 zł” 
 

1. Produkt Główny: wybrane modele telewizorów marki Samsung, tj. UE55MU7002TXXH, 
UE55MU6402UXXH, UE65MU7002TXXH, UE65MU6402UXXH, UE49MU6402UXXH, oferowane 
przez Organizatora, w Sklepie Internetowym 

2. Produkt Dodatkowy - Produkt w obniżonej cenie tj. dowolna konsola x-box, dostępna w 
Sklepie Internetowym, ujęta w poniższej tabeli:  
 

nazwa produktu kod x-kom.pl 

Microsoft Xbox One S 500GB Shadow of War+FIFA 18+6M GOLD 384290 

Microsoft Xbox One S 500GB Assassin's Creed Origins+6M GOLD 390901 

Microsoft Xbox One S 500GB+FH3+RoTR+Quantum Break+6M GOLD 367862 

Microsoft Xbox One X 1TB + Kontroler + FIFA 18 424077 

Microsoft Xbox One S 1TB Shadow Of War + 6M Live Gold 384291 

Microsoft Xbox One X 1TB + Sea of Thieves 418903 

Microsoft Xbox One S 500GB Minecraft Explorer's +Story+ 6M 390933 

Microsoft Xbox One X 1TB 379198 

Microsoft Xbox One X 1TB + FIFA 18 397537 

Microsoft Xbox One X 1TB + Forza Motosport 7 397538 

Microsoft Xbox ONE S 1TB + PUBG + Live 6MSC 415568 

Microsoft Xbox One S 1TB +PAD+FIFA18+PUBG+LIVE 6MSC 424080 

Microsoft Xbox One S 1TB Minecraft Limited Ed+6MSC GOLD 387292 

Microsoft Xbox One S 1TB + PUBG+Minecraft+FORZA 6+LIVE 424078 

Microsoft Xbox One S 1TB +PAD+FIFA18+SoT+LIVE 6MSC 424081 

Microsoft Xbox ONE S 500GB+Horizon 3+ FIFA 18+ 6M Gold 385646 

Microsoft Xbox One X 1TB + Minecraft + Forza Motorsport 6 424076 

Microsoft Xbox One S 500GB Forza H3+Wolfenstein II+6M LIVE 393292 

Microsoft Xbox One S 500GB Forza H3+Hot Wheels+6M LIVE 384295 

Microsoft Xbox ONE S 1TB + PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 414450 

Microsoft Xbox ONE S 500GB+Horizon 3+Pad+FIFA 18+ 6M Gold 387057 

Microsoft Xbox One S 1TB + SoT+Minecraft+FORZA 6+LIVE 424079 

 
Produkt Dodatkowy dostępny jest w obniżonej cenie przy zakupie Produktu Głównego. Rabat 
udzielany zgodnie z tabelą poniżej: 

Produkt Główny: 
Telewizor marki Samsung, 

model:  

Produkt Dodatkowy  - dowolna  
konsola  x-box dostępna w 
sklepie x-kom.pl  kwocie 

brutto, przy zakupie Produktu 
Głównego.  

Rabat na konsolę  

Produkt za 1 zł –  
Gra Xbox - Playerunknown's 

Battlegrounds   

UE55MU7002TXXH 400,00 zł 1 zł 

UE55MU6402UXXH 400,00 zł 1 zł 

UE65MU7002TXXH 550,00 zł 1 zł 

UE65MU6402UXXH 500,00 zł 1 zł 



 
3. Produkt za 1 zł - produkt dodatkowy w promocyjnej cenie 1 z zł brutto – Gra Xbox - 
Playerunknown's Battlegrounds  (Kod w sklepie Internetowym: 393364 ) – o wartości 109 zł. 
 

UE49MU6402UXXH 350,00 zł 1 zł 


