REGULAMIN PROMOCJI „KUP XPERIA XZ3 ZE SŁUCHAWKAMI WH-1000XM3 ZA 3999 PLN”
Przy zakupie telefonu Sony Xperia XZ3 ( zwany dalej „Kup Xperia XZ3 ze słuchawkami WH-1000XM3za 3999 PLN”) można
odebrać słuchawki Sony WH-1000XM3. Łączna cena detaliczna brutto obu produktów tj. telefonu Sony Xperia XZ3 oraz
słuchawek Sony WH-1000XM3 wynosi 3999,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć polskich
złotych brutto).
Promocja trwa od 03. grudnia 2018 do 31. grudnia 2018 lub do wyczerpania zapasów.
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji pod hasłem „KUP XPERIA XZ3 ZE SŁUCHAWKAMI WH-1000XM3 ZA 3999 PLN” jest
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
(dane firmy; zwany dalej „Organizatorem”) będący właścicielem placówek handlowych lub sklepu internetowego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej ……………………………………………………………..………………………………………………………………………..
…………………………………………...................................................... (nazwa placówki lub adres strony internetowej; zwanym
dalej „Sklepem” lub „Sklepami”).
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach Organizatora.
Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 03. grudnia 2018 od godziny 00:01 do 31. grudnia 2018 do godziny
23:59 lub do wyczerpania zapasów.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej
i zdecydują się na zakup, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1.

Akcją promocyjną objęty jest zakup telefonu Sony Xperia XZ3.

2.

Przy zakupie telefonu wymienionego w §4 pkt 1 – uczestnik Akcji promocyjnej ma możliwość zakupu słuchawek
Sony WH-1000XM3. Łączna cena detaliczna brutto obu produktów tj. telefonu Sony Xperia XZ3 oraz słuchawek
Sony WH-1000XM3 wynosi 3999,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć polskich
złotych brutto).

3.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie.

4.

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.

5.

Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji maksymalnie dwa (2) razy.

6.

Płatność za produkt może być dokonany tylko gotówką lub kartą płatniczą. Nie dozwolona jest płatność kartami
SODEXO lub innymi kartami podarunkowymi/voucherami.

§5
Odpowiedzialność
1.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi
Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru z rabatem w trakcie Akcji
promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.

2.

Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.

§6
Reklamacje i wymiana towarów
1.

Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w formie pisemnej
w trakcie trwania Akcji promocyjnej w Sklepie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej, w którym Uczestnik
dokonał zakupu towaru i powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, jego adres zamieszkania, kopię
dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

2.

Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty
wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem
poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi
elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania
sądowego.

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 osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości
Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli
zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

4.

Uczestnikowi, który dokonał zakupu telefonu Sony Xperia XZ3 w Sklepie, przysługuje możliwość wymiany lub
zwrotu, zgodnie z zasadami wymiany towaru dostępnymi w Sklepach Organizatora.

5.

Uczestnik, który odstąpili od umowy zakupu nowego telefonu Sony Xperia XZ3 w trybie umowy zawieranej na
odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub w
jakimkolwiek innym trybie lub podstawie prawnej, w tym na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą, nie
podlega warunkom niniejszej Akcji promocyjnej. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy w trybie
określonym w zdaniu powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu telefonu Sony Xperia XZ3 wraz ze
słuchawkami Sony WH-1000XM3.

6.

Uczestnik, który dokonał zakupu Sony Xperia XZ3 przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Sklepie, który
dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do skorzystania z benefitów
opisanych w §4 pkt niniejszego Regulaminu na towar wymieniany.

7.

Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

8.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów
prawnych.

§7 Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator.

2.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej Rozporządzenie).

3.

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

4.

Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, żądania
ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5.

Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych
osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji
promocyjnej.

6.

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji lub obrony roszczeń
prawnych.
Adresat Akcji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.

8.

Po zapisaniu do Klubu Sony Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych,
jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług Salonów Sony Centre drogą
elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144,
poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Uczestnik
udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Regulamin Akcji promocyjnej „KUP XPERIA XZ3 ZE SŁUCHAWKAMI WH-1000XM3 ZA 3999 PLN” dostępny jest
w Sklepach Organizatora biorącym udział w Akcji promocyjnej i umieszczony na stronie internetowej Sklepu
Organizatora pod adresem www.…………………………………………………………………………...

2.

Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3.

W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do
Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

4.

Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

5.

Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w
ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

6.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Sklepu Organizatora oraz Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Sklepu Organizatora.

7.

Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2018 r.

