
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ  

„Rób zakupy-odbieraj nagrody” 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem sprzedaży premiowej „Rób zakupy-odbieraj nagrody” (zwanej dalej: Promocją) 

E-TRADE SERVICES Sp. Z O.O.. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST.Warszawy w   
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000454610, NIP: 527-26-91-222 kapitał zakładowy równy wpłaconemu: 50.000,00 zł (zwany 
dalej: Organizatorem). 

2. Promocja ma charakter ogólnopolski i przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski. 
 

§ 2  
CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 
Promocja trwa od dnia 1 września 2013r do dnia wyczerpania zapasów  
 

§ 3 
PRZEDMIOT I ZASADY PROMOCJI 

 
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, jeśli spełnia 

łącznie następujące warunki:  
a) nie jest pracownikiem Organizatora, ani jego małżonkiem czy krewnym w linii prostej; 
b) nie jest właścicielem lub pracownikiem objętych Promocją współpracujących  

z E-TRADE SERVICES Sp. Z O.O. z siedzibą  przy al.Jana Pawła II   27, 00-867 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
ST.M.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000454610 o kapitale zakładowym 50 000 ,00 zł, wpłaconym w 
całości, NIP: 527-26-91-222, REGON: 146587779,  punktów sprzedaży  

c) nie dokonuje zakupu towarów/usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

d) zawrze umowę o kredyt konsumencki na zakup towarów/usług (zwaną dalej: Umową) z 
Santander Consumer Bank S.A w sklepie internetowym WWW.electro-outlet.pl 

e) kwota zakupu na raty minimum 1000zł, 
f) okres kredytowania co najmniej 12 rat, 

2. W ramach Promocji Uczestnik Promocji uprawniony jest do otrzymania nagrody rzeczowej w 
postaci polaru, zestawu piśmienniczego w etui lub koszulki (zwanej dalej: Nagroda). 

3. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika Promocji do otrzymania Nagrody jest zawarcie Umowy 

kredytowej na zakup towaru w kwocie minimum 1000zł, na minimum 12 rat(zwaną dalej: 
Umową) z Santander Consumer Bank S.A w sklepie internetowym www.electro-outlet.pl w 
terminie określonym w §1 ust.1. 

4. Uprawnienie do otrzymania Nagrody w czasie trwania Promocji uzyska 100 Uczestników 
Promocji, którzy spełnią warunki opisane w § 3 ust. 3 (zwanych dalej: Laureatami).  

5. Uczestnik Promocji w czasie trwania Promocji jest uprawniony do otrzymania jednej spośród 
Nagród wskazanych w §3 ust. 2.  

6. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników Promocji spełni jednocześnie przesłanki 
otrzymania Nagrody, o przyznaniu Nagrody danemu Uczestnikowi Promocji rozstrzyga większa 
wartość zakupu na raty 

7. Przyznane Nagrody będą przekazywane Laureatom wraz z zakupionym na raty przedmiotem. w 
dniu realizacji zamówienia 
 

§ 4  

WYDANIE NAGRÓD 
 
1. Organizator poinformuje Laureatów o przyznaniu Nagrody emailem lub telefonicznie . 
2. Nagroda rzeczowa nie może być w żadnym przypadku zastąpiona ekwiwalentnym 

świadczeniem pieniężnym.  
3. Organizator każdorazowo poinformuje Laureata o fakcie ewentualnego opóźnienia w 

dostarczeniu Nagrody rzeczowej i w miarę posiadanej wiedzy określi przewidywany czas 
dostarczenia Nagrody. 



4. W przypadku, gdy dostarczona Nagroda rzeczowa obarczona jest wadą widoczną w chwili 

dokonywania odbioru Nagrody rzeczowej, Laureat ma prawo odmówić odbioru Nagrody 
rzeczowej. W takim wypadku Organizator zobowiązany jest do dostarczenia Laureatowi 
Nagrody rzeczowej wolnej od wad. Uznaje się, że przekazanie Laureatowi Nagrody rzeczowej 
następuje w momencie dostarczenia Nagrody rzeczowej wolnej od wad.   

5. W przypadku braku Nagrody rzeczowej, Organizator zobowiązuje się zapewnić Laureatowi 
Nagrodę rzeczową o zbliżonej specyfikacji (Nagrodę rzeczową równorzędną), uprzednio 
powiadamiając o tym fakcie Laureata i dopiero po jego akceptacji może nastąpić przekazanie 

Nagrody rzeczowej równorzędnej. W takim przypadku termin dostarczenia Laureatowi Nagrody 
rzeczowej równorzędnej biegnie od daty uzyskania zgody Laureata, o której mowa w zdaniu 
poprzednim. Odmowa przyjęcia Nagrody rzeczowej równorzędnej oznacza całkowitą rezygnację 
z nagrody przez Laureata. 

6. W przypadku, gdy Uczestnik nie  wyrazi zgody na odbiór nagrody, przyznana mu nagroda 
przechodzi na kolejnego Laureata. 

7. W przypadku nie wydania wszystkich nagród w Promocji, nagrody nie wydane pozostają do 
dyspozycji Organizatora. 

 
§ 5 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI  
 
1. Uczestnik Promocji ma prawo do składania reklamacji na adres Organizatora:  

z E-TRADE SERVICES Sp. Z O.O. z siedzibą  przy al.Jana Pawła II   27, 00-867 Warszawa,  z 
dopiskiem „Reklamacja „Rób zakupy-dobieraj nagrody”, lub przesyłając zgłoszenie na adres 
bok@electro-outlet.pl 

2. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania  Promocji jednak nie później niż do dnia 
31.12.2013r O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (w przypadku 
nadania reklamacji w Urzędzie Pocztowym) 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Promocji, 

jak również wskazanie, jakie działanie lub zaniechanie Organizatora jest przedmiotem 
reklamacji oraz opis podstawy reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać żądanie 
określonego zachowania się przez Organizatora.  

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany pisemnie w 
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora. 

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz 

obowiązujących przepisach prawa polskiego. 
6. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez 

Organizatora. 
7. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie 

ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu 
powszechnego. 

 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Za uprzednią zgodą wyrażoną przez Uczestnika Promocji Organizator będzie przetwarzał dane 

osobowe Uczestnika Promocji w okresie niezbędnym dla wykonania uprawnień Uczestników 
Promocji i obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 

danych osobowych, a także dla celów ewentualnych rozliczeń podatkowych Laureata z tytułu 
otrzymanej Nagrody przez okres niezbędny do ich dokonania. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 

3. Za uprzednią zgodą wyrażoną przez Uczestnika Promocji Organizator będzie kontaktował się 

z Uczestnikiem Promocji drogą elektroniczną w celach związanych bezpośrednio  z organizacją 

i przebiegiem Promocji oraz wydaniem Nagród w Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora. 
5. Koszty Promocji pokrywa Organizator. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji ani nie naruszy praw nabytych Uczestników. O 

wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy będą informowani z trzy dniowym wyprzedzeniem 
w sposób elektroniczny na skrzynkę pocztową 



7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Promocji, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji ani nie naruszy praw nabytych Uczestników. O 
zmianie Uczestnicy zostaną informowani z trzy dniowym wyprzedzeniem w sposób 
elektroniczny na skrzynkę pocztową 

 
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.  
 
 

 



 


