Regulamin promocji
„Aplikacje w cenie”

§1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Promocja – promocja dla konsumentów dokonujących zakupu wybranych urządzeń mobilnych
Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie,
2) Organizator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-1044-039, REGON 011612810,
3) Produkt – następujące urządzenia oznaczone znakiem towarowym Samsung, wprowadzane do
obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Galaxy S4 (GT-I9505), Galaxy
S4 mini (GT-I9190), Galaxy S III (GT-I9300), Galaxy S III mini (GT-I8190), Galaxy Note II (GTN7100), Galaxy Note III, Galaxy Mega 6.3” (GT-I9205, GT-I9200), Galaxy Young (GT-S6310), Galaxy
Trend (GT-S7560), Galaxy Core (GT-I8262), Galaxy Ace 2 (GT-I8160), Galaxy Ace 3 (GT-S7275),
Galaxy Tab 2 (P5100, P5110, P3100, P3110), Galaxy Tab 3 (P5200, P5210, P5220, P8200, SMT210, SM-T211, SM-T310, SM-T311).
4) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc,
5) Punkt handlowy – sklep na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący sprzedaż detaliczną
Produktów, w tym sklep internetowy.

§2
Zasady Promocji
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 15.10.2013
r. do dnia 31.12.2013 r.
2. Każdy z Uczestników, który w okresie od dnia 15.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. dokona
zakupu Produktu, uzyskuje prawo do bezpłatnego pobrania z serwisu Samsung Apps
następujących aplikacji: Navmax, Woblink, Audioteka, MaleMen oraz dodatkowo Gala i
Newsweek – w przypadku zakupu Produktu Galaxy Tab 2 i Galaxy Tab 3 z zastrzeżeniem, że
aplikacja MaleMen nie jest dostępna na produkcie Galaxy Young (GT-S6310).
3. Pobranie aplikacji z serwisu Samsung Apps może być dokonane nie później niż do 31.12.2013 r.

4. Cena zakupu uiszczana przez Uczestnika jest promocyjną ceną uiszczaną zarówno za Produkt, jak
i za licencję za aplikacje. Wartość aplikacji wynosi 250 złotych brutto w przypadku telefonów i
500 zł w przypadku tabletów.

§3
Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane przez Uczestników w
terminie do dnia 31.12.2013 r. Reklamacja powinna być przesłana na piśmie na adres
Organizatora z dopiskiem „Aplikacje w cenie”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko
Uczestnika, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę
reklamacji.

2.

Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§4
Strona internetowa
1. Strona internetowa utrzymywana jest przez cały okres Promocji. Organizator zastrzega sobie
prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony internetowej w związku z konserwacją lub
naprawą Strony internetowej.
2. Uczestnicy korzystający ze Strony internetowej są obowiązani do przestrzegania zasad lub
warunków korzystania opisanych w zamieszczonym na Stronie internetowej regulaminie
świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Za czas połączenia ze Stroną internetową należy rozumieć moment połączenia zarejestrowany
przez serwer Strony internetowej (data i czas serwera).

§5
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.samsung.pl/aplikacje. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte są w
materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora.
2. W przypadku wszelkiej korespondencji prowadzonej w związku z Promocją o dotrzymaniu
terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

