
 
 

 

Regulamin Promocji 

„Microsoft Lumia i PKO Bank Polski” 

 

§ 1. Definicje 

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

1). „Promocja” – promocja prowadzona na zasadach określonych Regulaminem, 

2). „Organizator” – organizator Promocji, x-kom Sp. z o.o., z siedzibą w: 42-202 Częstochowa, Al. Wolności 31, 

identyfikująca się numerem NIP: 949-210-70-26, kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN, 

3). „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Promocji oraz spełniająca warunki zawarte w  § 3. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Promocja prowadzona jest na stronie Organizatora www.x-kom.pl. 

2. Promocja trwa od 23.12.2015 r. do 10.01.2016 r. lub do czasu wyczerpania puli smartfonów / akcesoriów dostępnych w 

ramach promocji. Zamówienie powinno zostać złożone i opłacone w okresie trwania Promocji. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikami Promocji mogą zostać wyłącznie klienci PKO Banku Polskiego S.A., którzy spełnią warunki zawarte w ust. 

2 poniżej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: 

a) posiadanie dowolnego Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, w tym rachunku 

Inteligo 

b) złożenie zamówienia na objęte promocją modele smartfonów Microsoft Lumia – Microsoft Lumia 950 LTE lub 

Microsoft Lumia 550 LTE, przez stronę www.x-kom.pl, w  czasie Promocji,  

c) dokonanie w czasie Promocji płatności kartą wydaną przez PKO Bank Polski SA lub przelewem poprzez serwis 

Dotpay na stronie www.x-kom.pl z wykorzystaniem metody „płacę z IKO”, „płacę z iPKO” lub „płacę z Inteligo”, 

jako sposobu płatności za zamówienie na smartfony objęte Promocją. 

3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy 

się zalogować bądź dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://www.x-kom.pl/rejestracja i 

dokonać akceptacji postanowień regulaminu sklepu dostępnego na stronie www.x-kom.pl 

4. W ramach Promocji, po wpisaniu odpowiedniego kodu promocyjnego po dodaniu produktu do koszyka, ale przed 

dokonaniem płatności, Uczestnik otrzymuje rabat kwotowy na smartfona pomniejszający cenę zakupu oraz prezent w 

postaci akcesorium za 1 grosz, wg poniższej tabeli. Za dokonanie płatności za zamówienie opłacane kartą lub przelewem 

poprzez serwis Dotpay naliczany jest koszt za dokonanie transakcji w wysokości 0,75% wartości zamówienia. Kod 

promocyjny uwzględnia dodatkowy rabat kwotowy w ramach rekompensaty za naliczone koszty dokonania niniejszej 

transakcji, wg poniższej tabeli. 

Kod promocyjny Model Rabat 

kwotowy 

Akcesorium za 1 grosz Dodatkowy rabat 

kwotowy za koszty 

dokonania 

transakcji 

Łączny rabat 

kwotowy 

pko-950 Microsoft Lumia 200 zł Słuchawki 17,87 zł 217,86 zł 

http://www.x-kom.pl/szukaj?q=263656+263658
http://www.x-kom.pl/szukaj?q=263652+263654
http://www.x-kom.pl/
http://www.x-kom.pl/
http://www.x-kom.pl/rejestracja
http://www.x-kom.pl/p/263656-smartfon-telefon-fablet-microsoft-lumia-950-lte-czarny.html
http://www.x-kom.pl/p/217820-sluchawki-krugermatz-km0063-czarne.html


 
 

 

950 LTE czarny Kruger&Matz KM0063 

pko-950 Microsoft Lumia 

950 LTE biały 

200 zł Słuchawki 

Kruger&Matz KM0063 

17,87 zł 217,86 zł 

pko-550 Microsoft Lumia 

550 LTE czarny 

50 zł Powerbank Shiru 2600 

MAH czarny 

3,72 zł 53,71 zł 

pko-550 Microsoft Lumia 

550 LTE biały 

50 zł Powerbank Shiru 2600 

MAH czarny 

3,72 zł 53,71 zł 

 

5. Liczba smartfonów jest ograniczona i wynosi: 

a) Microsoft Lumia 950 LTE – 40 sztuk w kolorze czarnym oraz 10 sztuk w kolorze białym; 

b) Microsoft Lumia 550 LTE – 300 sztuk w kolorze czarnym oraz 100 sztuk w kolorze białym. 

6. W przypadku wyczerpania zapasów, Promocja zostanie zakończona. Informacja o zakończeniu Promocji w niniejszej 

sytuacji zostanie przekazana za pośrednictwem strony www.x-kom.pl 

 

§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w Promocji 

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Promocji, w 

przypadku niespełnienia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Promocji w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia. O zachowaniu 

terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Promocji, jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

5. Uczestnicy Promocji mają prawo do składania odwołań w przedmiocie reklamacji w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia 

decyzji, która zostanie przekazana listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia 

reklamacji. Zażalenia powinny być wysłane na adres Organizatora.  

 

§ 7. Dane osobowe 

1. Podczas trwania Promocji Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników takie jak: imię, nazwisko oraz adres 

e-mail, które następnie będą przez niego przetwarzane.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz przeprowadzenia Promocji.  

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich 

poprawiania. 

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. 

 

http://www.x-kom.pl/p/263656-smartfon-telefon-fablet-microsoft-lumia-950-lte-czarny.html
http://www.x-kom.pl/p/217820-sluchawki-krugermatz-km0063-czarne.html
http://www.x-kom.pl/p/263658-smartfon-telefon-fablet-microsoft-lumia-950-lte-bialy.html
http://www.x-kom.pl/p/263658-smartfon-telefon-fablet-microsoft-lumia-950-lte-bialy.html
http://www.x-kom.pl/p/217820-sluchawki-krugermatz-km0063-czarne.html
http://www.x-kom.pl/p/217820-sluchawki-krugermatz-km0063-czarne.html
http://www.x-kom.pl/p/263652-smartfon-telefon-fablet-microsoft-lumia-550-lte-czarny.html
http://www.x-kom.pl/p/263652-smartfon-telefon-fablet-microsoft-lumia-550-lte-czarny.html
http://www.x-kom.pl/p/183319-powerbank-shiru-power-bank-uniwersalny-2600mah-czarny.html
http://www.x-kom.pl/p/183319-powerbank-shiru-power-bank-uniwersalny-2600mah-czarny.html
http://www.x-kom.pl/p/263654-smartfon-telefon-fablet-microsoft-lumia-550-lte-bialy.html
http://www.x-kom.pl/p/263654-smartfon-telefon-fablet-microsoft-lumia-550-lte-bialy.html
http://www.x-kom.pl/p/183319-powerbank-shiru-power-bank-uniwersalny-2600mah-czarny.html
http://www.x-kom.pl/p/183319-powerbank-shiru-power-bank-uniwersalny-2600mah-czarny.html


 
 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości 

lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.  

2. Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny na stronie promocji www.x-kom.pl/i/promocja-pko, www.pkobp.pl, 

www.inteligo.pl  oraz w siedzibie Organizatora.  

3. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

4. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz regulaminu sklepu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

http://www.x-kom.pl/i/promocja-pko
http://www.pkobp.pl/

