Akcja Sprzedaży Premiowej- „Xperia XZ2- Cashback”
Regulamin

§ 1 (Definicje)
Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się poniższe słowa/wyrażenia pisane
wielką literą , mają one następujące znaczenie:
Akcja [Sprzedaży Premiowej] - czasowa oferta specjalna o nazwie „Xperia XZ2- Cashback”
organizowana przez Organizatora, skierowana wyłącznie do Adresatów Akcji, trwająca w Czasie
Trwania Akcji.
Organizator [Akcji] - Agnieszka Wilczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
„GREENMARK Agnieszka Wilczewska”, z siedzibą w Warszawie (00-788), przy ul. Wybieg 21, NIP 521173-48-94, REGON 015218606, działająca na zlecenie Spółki.
Spółka - Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja.
Produkt [Objęty Akcją] – telefon w jednym z następujących modeli: Sony Xperia™ XZ2, Sony Xperia™
XZ2 Compact, fabrycznie nowy, nabyty wyłącznie w okresie od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 31
lipca 2018 roku w Kanałach Sprzedaży. Produkty zakupione na rynku wtórnym, a w szczególności za
pośrednictwem portali aukcyjnych, komisów, od osób prywatnych, oraz przedsiębiorców, sklepów
internetowych innych niż wymienione w Regulaminie nie są objęte Akcją.
Konsumenci - osoby fizyczne, które dokonały zakupu Produktu wyłącznie do użytku własnego, do
celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej, posiadające Rachunek
Bankowy.
Przedsiębiorcy– osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, podlegające
wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie ustawy z dnia
02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U tekst jedn. 2017 poz. 2168), osoby
prawne lub inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonały zakupu Produktu
Objętego Akcją w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej, posiadające
Rachunek Bankowy.
Adresaci [Akcji]- Konsumenci oraz Przedsiębiorcy spełniający warunki przewidziane Regulaminem.
Kanał Sprzedaży – określone miejsce sprzedaży Produktu Objętego Akcją z siedzibą na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej takie jak: dowolny punkt sprzedaży operatora sieci komórkowej, sieci
handlowej, oraz sprzedaż na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach
Konsumenta (Dz. U. tekst jedn. 2017 poz. 683) tj.: sklep internetowy lub sprzedaż telefoniczna przez
konsultanta wymienionych miejsc sprzedaży oraz sklep internetowy (e-store) Sony Mobile
(www.sonymobile.com/pl). Do Kanałów Sprzedaży określonych w zdaniu pierwszym Organizator
zalicza wyłącznie wymienione poniżej:
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Czas Trwania Akcji – czas w jakim Adresat Akcji może dokonać zakupu Produktu Objętego Akcją w
okresie objętym Akcją, tj. od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku chyba, że przed tym
terminem wyczerpaniu ulegną zapasy Produktów Objętych Akcją lub Nagród w wybranym Kanale
Sprzedaży.
Dowód zakupu- potwierdzenie dokonania zakupu na rynku pierwotnym Produktu Objętego Akcją
wyłącznie w postaci paragonu fiskalnego lub Faktury z widoczną nazwą Produktu, datą dokonania
zakupu oraz danymi sprzedawcy i nabywcy (w przypadku Faktury) tj. imię i nazwisko lub nazwa
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nabywcy, adres zamieszkania/siedziby nabywcy, numer NIP (w przypadku nabywcy będącego
Przedsiębiorcą ), nazwa sprzedawcy, siedziba sprzedawcy oraz numer NIP sprzedawcy.
Rejestracja – zgłoszenie Adresata do udziału w Akcji oraz rejestracja zakupionego przez Adresata Akcji
Produktu. W celu otrzymania Nagrody Adresat jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny oraz
przesłać niezbędne dokumenty określone w Regulaminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Zgłoszenie Danych Do Przelewu – wypełnienie i wysłanie przez Adresata Akcji Formularza
zgłoszeniowego, z danymi określonymi w Regulaminie, w celu otrzymania Nagrody. Zgłoszenie Danych
Do Przelewu jest możliwe do dnia 30 września 2018 roku.
Formularz zgłoszeniowy – udostępniony w sposób przewidziany w par. 3 ust. 16 Regulaminu formularz
zgłoszeniowy, umożliwiający Zgłoszenie Danych Do Przelewu.
Kod Promocyjny - unikalny ciąg liter i cyfr składający się z pięciu (5) znaków, dostępny dla Adresata
Akcji po aktywowaniu na zakupionym Produkcie aplikacji Xperia Lounge oraz pobraniu unikalnego kodu
promocyjnego. Procedura otrzymania Kodu Promocyjnego została szczegółowo opisana w §3 ust. 8
Regulaminu.
Rachunek Bankowy - rachunek bankowy, należący do Adresata Akcji, prowadzony na podstawie
umowy rachunku bankowego zawartej z podmiotem mającym siedzibę lub oddział na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Tytułu XX Księgi Trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
Nagroda (Premia Pieniężna) –
1) Premia Pieniężna w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) za zakup telefonu Sony
Xperia™ XZ2;
lub
2) Premia Pieniężna w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za zakup telefonu Sony
Xperia™ XZ2 Compact.
Reklamacja - mailowa informacja Adresata Akcji dotycząca Akcji.
Regulamin – niniejszy regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej– „Xperia XZ2- Cashback”.
Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.

§2 (Ogólne warunki skorzystania z Akcji)
1.

W Akcji mogą wziąć udział Adresaci Akcji - Konsumenci oraz Przedsiębiorcy, którzy:
a) są pełnoletnimi osobami fizycznymi (dotyczy Konsumentów);
b) posiadają miejsce zamieszkania/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej;
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c) posiadają Rachunek Bankowy;
d) dokonali zakupu w Czasie Trwania Akcji Produktu Objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, wyłącznie w Kanałach Sprzedaży;
e) dokonali aktywacji na zakupionym Produkcie Objętym Akcją aplikacji Xperia Lounge, a
następnie pobrali unikalny Kod Promocyjny;
f)

dokonali Rejestracji.

g) dokonali Zgłoszenia Danych Do Przelewu
2.
3.

Warunkiem skorzystania z Akcji przez Adresatów Akcji jest spełnienie wszystkich przesłanek
określonych Regulaminem, w tym: w §2 ust.1 lit. a, b ,c, d, e, f , g Regulaminu łącznie.
Produkt, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. „d” nie może pochodzić z kradzieży lub innego
przestępstwa określonego w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny
(Dz.U. tekst jedn. 2017 poz. 2204 .)

§3 (Szczegóły Akcji)
1.

W Akcji może wziąć udział taki Adresat Akcji, który posiada dostęp do Internetu,
oprogramowanie służące do przeglądania zasobów Internetu oraz aktywne konto poczty
elektronicznej oraz który spełnia ewentualne inne warunki wymagane przez Kanał Sprzedaży.

2.

Sprzedaż oraz dystrybucja Produktów Objętych Akcją odbywa się wyłącznie za pośrednictwem
Kanałów Sprzedaży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępności
Produktów w Kanale Sprzedaży oraz za działania Kanału Sprzedaży, w tym za termin i sposób
doręczenia Produktu.

3.

Kanały Sprzedaży samodzielnie decydują o sposobie sprzedaży Produktu, ofercie, w której
sprzedawany jest Produkt Objęty Akcją, liczbie Produktów przeznaczonych do sprzedaży,
kolorze Produktu, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za limitowanie oferty przez
poszczególne Kanały Sprzedaży.

4.

Liczba Nagród za zakup Produktów w poszczególnych Kanałach Sprzedaży jest ograniczona.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Akcji przekroczy liczbę środków przewidzianych w ramach
Nagrody w danym Kanale Sprzedaży (wyczerpanie zapasów) Organizator zastrzega sobie
możliwość nie przyznania Nagrody. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, o kolejności
przyznawania Nagrody będzie decydował termin prawidłowego dokonania Rejestracji, na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. O wyczerpaniu ilości Nagród Organizator
poinformuje na stronie www.sonymobile.com/poznaj-xperia-xz2.

5.

Każdy Adresat Akcji będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą może dokonać Rejestracji nie
więcej niż jednego (1) Produktu Objętego Akcją i otrzymać nie więcej niż jedną (1) Nagrodę. W
przypadku otrzymania więcej niż jednego (1) zgłoszenia wysłanego przez tego samego
Adresata Akcji uwzględnione zostanie tylko zgłoszenie, które wpłynęło jako pierwsze.
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6.

7.

W celu wydania Nagrody Adresatowi Akcji niezbędne jest dokonanie Rejestracji oraz
Zgłoszenia Danych Do Przelewu.
Na dokonanie Rejestracji składają się:
a) poprawne wypełnienie przez Adresata Akcji formularza rejestracyjnego, w terminie do
dnia 31 sierpnia 2018 roku, zamieszonego na stronie www.sonymobile.com//poznajxperia-xz2 tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, (na podany w formularzu adres
e-mail będzie wysyłana cała korespondencja związana z Akcją), model Produktu o
którym mowa w §2 ust. 1 lit. „d”, numer IMEI Produktu, podanie Kodu Promocyjnego,
miejscowość, ulica z numerem domu, numer mieszkania, kod pocztowy, Kanał
Sprzedaży, w którym został zakupiony Produkt;
b) załączenie skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu Produktu Objętego Akcją w formacie .jpg,
.jpeg, .png lub .gif; rozmiar załączonego pliku ze skanem lub zdjęciem Dowodu Zakupu
nie może przekroczyć 2 MB;
c) akceptacja warunków Regulaminu;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Adresata Akcji zgodnie z
Rozporządzeniem w celu objętym Akcją.

8.

W celu dokonania prawidłowej Rejestracji należy podać Kod Promocyjny. W celu otrzymania
Kodu Promocyjnego należy zalogować się do aplikacji Xperia Lounge, która znajduje się w
menu Produktu Objętego Akcją. Ewentualnie Adresat Akcji może bezpłatnie pobrać aplikację
w sklepie Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyericsson.xhs.
W celu zalogowania się do aplikacji Xperia Lounge Adresat Akcji zobowiązany jest
zaakceptować warunki korzystania z aplikacji oraz wyrazić zgody na otrzymywanie w aplikacji
ofert i kuponów, a następnie w menu aplikacji kliknąć „Zaloguj się” i podać adres mailowy.
Podane dane (adres mailowy) należy zapamiętać, gdyż powtórne logowanie się do aplikacji
Xperia Lounge, z wykorzystaniem innych danych może spowodować niepoprawne
funkcjonowanie aplikacji. Nie wcześniej niż w po piętnastu (15) dniach od momentu
zarejestrowania i zalogowania się do aplikacji Xperia Lounge, Adresat Akcji otrzyma news
promocyjny o nazwie „Odbierz swój kod”. News promocyjny będzie zawierał Kod Promocyjny
niezbędny do Rejestracji. Po otwarciu newsa promocyjnego należy kliknąć przycisk „Dalej”.
Wyświetlony zostanie Regulamin, z którym Adresat Akcji zobowiązany jest zapoznać się i go
zaakceptować, klikając przycisk „OK”. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu
Adresat Akcji otrzyma swój unikalny Kod Promocyjny, który należy zapisać lub zapamiętać.
Naciśnięcie przycisku „Zrealizuj teraz” w aplikacji spowoduje przeniesienie Adresata Akcji na
stronę Rejestracji do Akcji Sprzedaży Premiowej. Formularz rejestracyjny Akcji może zostać
wypełniony na urządzeniu mobilnym lub na komputerze. Organizator wskazuje, że na jednym
urządzeniu tj. na jednym Produkcie Objętym Akcją posiadającym dany nr IMEI może zostać
wygenerowany tylko jeden Kod Promocyjny. Kod Promocyjny składa się z unikalnego ciągu cyfr
i liter zawierającego pięć (5) znaków. Bez podania Kodu Promocyjnego podczas Rejestracji
Adresat Akcji nie może wziąć udziału w Akcji.

9.

Organizator w ciągu 21 dni roboczych od dnia Rejestracji dokona weryfikacji zgłoszenia.
Organizator może wydłużyć czas na dokonanie weryfikacji, o której mowa w zdaniu
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poprzednim do 30 dni roboczych, w przypadku dużej ilości zgłoszeń, w szczególności
napływających w tym samym lub zbliżonym czasie.

10.

W celu dokonania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Organizator jest zobowiązany
każdorazowo sprawdzić numer IMEI oraz Dowód Zakupu Produktu Objętego Akcją. Produkt, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, zawierający numer IMEI może zostać wykorzystany z
ramach niniejszej Akcji tylko raz. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej zgłoszeń
zawierających ten sam numer IMEI Produktu decyduje wcześniejsza data Rejestracji.

11.

Dokonanie Rejestracji po terminie określonym w §3 ust. 7 lit. a powyżej, podanie
nieprawdziwych danych, przesłanie nieczytelnego lub nieprawdziwego dowodu zakupu nie
uprawnia do udziału w Akcji.

12.

Dane Nabywcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
widoczne na Dowodzie Zakupu, którym jest Faktura muszą być zgodne z danymi podanymi
podczas Rejestracji.

13.

Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginału Dowodu Zakupu oraz przesłania
przez Adresata Akcji dodatkowych dokumentów potwierdzających zakup Produktu w
szczególności takich jak skan lub zdjęcie umowy z Operatorem oraz skan lub zdjęcie karty
gwarancyjnej Produktu. Adresat Akcji ma 14 dni kalendarzowych na dosłanie żądanych
dokumentów. Po upływie tego terminu zgłoszenie Adresata Akcji nie będzie weryfikowane, a
Adresat Akcji nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.

14.

W przypadku dokonania przez Organizatora pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Organizator
przekaże Adresatowi Akcji Nagrodę, która zostanie przekazana na Rachunek Bankowy, podany
przez Adresata Akcji podczas Zgłoszenia Danych Do Przelewu. Fundatorem Nagrody jest
Organizator, działający na zlecenie Spółki.

15.

W celu Zgłoszenia Danych Do Przelewu Adresat Akcji otrzyma indywidualny i jednorazowy link
umożliwiający wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Link, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, zostanie wysłany do Adresata Akcji przez Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

16.

Na dokonanie Zgłoszenia Danych Do Przelewu składają się:
a) poprawne wypełnienie przez Adresata Akcji Formularza zgłoszeniowego, poprzez
podanie następujących danych: imię, nazwisko lub nazwa Przedsiębiorcy, e-mail, ,
numer Rachunku Bankowego, miejsce zamieszkania lub siedziby Przedsiębiorcy, kod
pocztowy, ulica z numerem domu, numer mieszkania;
b) akceptacja warunków Regulaminu za pomocą odpowiedniej funkcjonalności
udostępnionej w Formularzu zgłoszeniowym

17.

Zgłoszenia Danych Do Przelewu można dokonać do dnia 30 września 2018 roku, po upływie
tego terminu Zgłoszenie Danych Do Przelewu nie będzie możliwe, a Nagroda nie zostanie
wypłacona.
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18.

Organizator zobowiązany jest do przelania Nagrody w terminie do 14 dni roboczych
następujących po dniu dokonania Zgłoszenia Danych Do Przelewu. Datą płatności jest dzień
obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

19.

W przypadku podania przez Adresata Akcji niekompletnego lub błędnego numeru Rachunku
Bankowego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody na Rachunek
Bankowy Adresata.

20.

Adresaci Akcji, którzy odstąpili od umowy zakupu Produktu Objętego Akcją w trybie umowy
zawieranej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz. U. tekst jedn.2017 poz. 683) lub w jakimkolwiek innym trybie lub na innej podstawie
prawnej, w tym na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą, nie podlegają warunkom Akcji.
Przy odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Adresat Akcji zobowiązany jest dokonać zwrotu
Nagrody na rachunek bankowy Organizatora, z którego premia pieniężna została Adresatowi
wypłacona. Zwrotu należy dokonać w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Adresata Akcji
Nagrody.

§4 (Postępowanie reklamacyjne)
1.

Reklamacje należy składać do dnia 15 października 2018 roku na adres mailowy Organizatora:
info@greenmark.pl, z tytułem maila „Promocja Sony Xperia”.

2.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich
zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu Reklamacji na ww. adres e-mail.

3.

Adresat Akcji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

4.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, Reklamacja nie może być rozpatrzona w ww.
terminie - Organizator powiadomi Adresata Akcji o tym fakcie przed upływem ww. terminu,
wskazując przyczynę oraz przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji.

§5 (Dane osobowe)
1.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Adresatów Akcji w celu realizacji
uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu tj. wzięcia udziału w Akcji, dokonania
Rejestracji oraz rozpatrywania reklamacji jest Spółka (Sony Mobile Communications AB z
siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja) Przetwarzanie danych osobowych
Adresatów Akcji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem.

2.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Adresatów Akcji w celu realizacji
uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu tj. wypełnienia Formularza zgłoszeniowego
zawierającego Dane Do Przelewu jest Organizator (Agnieszka Wilczewska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą „GREENMARK Agnieszka Wilczewska”, z siedzibą w
Warszawie (00-788), przy ul. Wybieg 21, NIP 521-173-48-94, REGON 015218606)

7

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Adresatów Akcji przez Spółkę i
Organizatora jest art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia.

4.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do przeprowadzenia i wzięcia
udziału w Akcji oraz udziału w postępowaniu reklamacyjnym. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5.

Dane osobowe Adresatów Akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji lub
obrony roszczeń prawnych.

6.

Dane osobowe Adresatów Akcji, w tym osób zgłaszających Reklamację, zostają równocześnie
powierzone przez Administratora danych - Spółkę do Organizatora w celu przeprowadzenia
Akcji oraz postępowania reklamacyjnego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.

Adresat Akcji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8.

Administrator danych nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez poszczególne
Kanały Sprzedaży.

§6 (Postanowienia końcowe)
1.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sonymobile.com/poznaj-xperia-xz2
przez cały Czas Trwania Akcji. Przystępując do zakupu Produktu Objętego Akcją Adresat Akcji
oświadcza, że zapoznał się treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

2.

Akcja nie może być łączona z innymi promocjami i akcjami organizowanymi przez Organizatora,
Spółkę lub podmioty działające na zlecenie Organizatora lub Spółki

3.

Oferty promocyjne sprzedaży telefonu Sony Xperia XZ2 w zestawie z konsolą PlayStation 4 Slim
500 GB, które mogą być dostępne w Kanałach Sprzedaży, nie łączą się z Akcją „Xperia XZ2Cashback”, a dokonanie zakupu telefonu Sony Xperia XZ2 w zestawie z konsolą PlayStation
4 Slim 500 GB nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji.

4.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Akcji będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta lub miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora, jeśli drugą stroną będzie Przedsiębiorca.

5.

Organizator nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowości powstałe w skutek tzw. siły
wyższej oraz z przyczyn od niego niezależnych.

6.

Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter
marketingowy i nie stanowią części Regulaminu ani oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu
cywilnego.

7.

W przypadkach nieobjętych Regulaminem stosuje się postanowienia prawa polskiego.
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