
Regulamin promocji dla konsumentów 

oraz osób  prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 

„Promocja Galaxy Tab A 10.1” 

  

§ 1 

Definicje 

1.  Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i  

prowadzoną przez Organizatora  na zlecenie Fundatora na zasadach opisanych w niniejszym  

regulaminie w okresie od dnia 7 lipca 2017 r., godz. 00:01 do dnia 30 listopada 2017  r.,  

godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli voucherów.   

2.  Organizator  -  Cursor  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie, ul.  Równoległa  4A,  02-235  Warszawa,  

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  

0000338509, NIP 521-31-41-885, o kapitale zakładowym 1 635 175 zł w całości opłaconym.   

3.  Fundator - Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  

Warszawie,  adres:  02-676  Warszawa,  ul.  Postępu  14,  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 526-10-44-039, REGON 011612810. Wydającym nagrody w Promocji jest  

Fundator.  

4.  Produkt – wybrane modele tabletów oznaczone znakiem towarowym Samsung  wskazane w  

Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zakupione w jednym z Punktów Handlowych lub  

u  jednego  z  Partnerów  Handlowych.  

5.  Uczestnik  –  pełnoletnia  osoba  fizyczna  posiadająca  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  

Rzeczpospolitej Polskiej dokonująca zakupu Produktu w Punkcie Handlowym lub u Partnera  



Handlowego,  która  zapoznała  się  z  treścią  niniejszego  regulaminu  i  zaakceptowała  jego  

postanowienia  oraz  spełniła  wszystkie  warunki  w  nim  określone.  Do  Promocji  mogą  

przystąpić także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.  

6.  Punkt handlowy – sklep znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzący  

sprzedaż  detaliczną  Produktów  Fundatora,  w  tym  sklep  internetowy.  

7.  Partner  handlowy  –przedsiębiorca,  który  w  ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej  

prowadzi  sprzedaż  detaliczną  Produktów  Fundatora.   

8.  Strona internetowa – strona internetowa o adresie: samsung.com/pl/promocje/tablet-tab-a 

  

§ 2  

Postanowienia ogólne  

1.  Niniejszy  regulamin  (dalej  jako:  „Regulamin  Promocji”)  określa:  warunki  uczestnictwa  w  

Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób  

składania reklamacji związanych z Promocją.  

2.  Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Punktach Handlowych  

oraz u Partnerów Handlowych w okresie od dnia 7 lipca 2017 r., godz. 00:01 do dnia 30  

listopada  2017  r.,  godz.  23:59:59  (termin  zakupu  Produktu  w  Promocji)  -  decyduje  data  i  

godzina zakupu Produktu, w tym wysłania zamówienia na serwer sklepu lub do wyczerpania  

puli kodów dostępu i ma na celu zwiększenie sprzedaży Produktów Fundatora.  

3.  W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora,  

a  także  członkowie  rodzin  tych  pracowników.  Za  członków  rodziny  uznaje  się  małżonka,  

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.   

4.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora i Fundatora.  

5.  O  wyczerpaniu  puli  voucherów  Organizator  poinformuje  poprzez  zamieszczenie  

odpowiedniego komunikatu na Stronie internetowej.   

http://qaweb.samsung.com/pl/promocje/tablet-tab-a/#intro


  

§ 3  

Zasady uczestnictwa w Promocji  

1.  Warunkiem przystąpienia do  Promocji jest  zakup przez  Uczestnika  w  Punkcie  Handlowym  

lub  u  Partnera  Handlowego  Produktu  oraz  dokonanie  rejestracji  na  zasadach  określonych  

poniżej.   

2.  Szczegółowe  zestawienie  Produktów  objętych  Promocją,  poprzez  wskazanie  ich  modeli  

zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3.  Celem wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien:  

a)  dokonać zakupu Produktu w okresie trwania Promocji w Punkcie Handlowym lub u  

Partnera Handlowego,  

b)  przesłać  za  pośrednictwem  Strony  internetowej  prawidłowo  wypełniony  formularz  

zgłoszenia   

4.  Za  zakup  Produktu  w  okresie  trwania  Promocji  oraz  spełnienie  zasad  określonych  w  

niniejszym  Regulaminie,  Uczestnikowi  przysługiwać  będzie  Kod  dostępu  (dalej  „Kod”)  

umożliwiający  trzymiesięczny  dostęp  do  aplikacji  HBO  GO  o  wartości  119,70  zł  brutto  

(słownie: sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy).   

5.  Liczba Kodów w Promocji jest ograniczona i wynosi: 1500 sztuk.  

W  przypadku,  gdy  liczba  zgłoszeń  w  Promocji  przekroczy  liczbę  dostępnych  Kodów,  o   

uzyskaniu  Kodu  decydować  będzie  kolejność  dokonania  zgłoszenia  w  Promocji,  zaś  w  

przypadku takiej samej daty kolejność otrzymania zgłoszenia. W przypadku wyczerpania puli  

voucherów rejestracja w Promocji nie będzie możliwa.  

6.  Organizator poinformuje na Stronie internetowej o wyczerpaniu puli Kodów, o której mowa  

powyżej.   

7.  Instrukcję do aktywacji Kodu zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.   



8.  Kod  należy  aktywować  w  terminie  do  dnia  31.12.2017,  do  godz.  23:59.  Po  upływie  tego  

terminu, aktywacja Kodu nie będzie możliwa. Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji w  

przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu,  

w  szczególności  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  sprzedaży  Produktu  zakupionego  za  

pośrednictwem  sklepu  internetowego  -  na  zasadach  określonych  ustawą  o  prawach  

konsumenta z 24 czerwca 2014 roku - w terminie 14 dni od jej zawarcia.  

9.  Korzystanie z aplikacji HBO GO odbywać się będzie na zasadach określonych przez dostawcę  

tej aplikacji.   

10. Wartość Kodu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.  

21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).  

11. Promocja skierowana jest do konsumentów, jednakże w przypadku  uzyskania nagrody przez  

Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wartość  

świadczenia  stanowi  przychód  z  prowadzonej  działalności  gospodarczej  i  podlega  

opodatkowaniu na zasadach ogólnych.  

12. Wszystkie zgłoszenia powinny być dokonane w terminie nie później jak do 10 grudnia 2017  

r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

13. Organizator  dokona  weryfikacji  zgłoszeń  nadsyłanych  przez  Uczestników  w  ciągu  5  dni  

roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych  

za pośrednictwem Strony internetowej.  

14. Organizatorowi  przysługuje  w  szczególności  prawo  zażądania  okazania  oryginału  dowodu  

nabycia  dokumentującego  zakup  Produktu,  jak  również  potwierdzania  faktu  zakupu  w  

Punkcie Handlowym m.in. w sytuacji gdy na załączonej kserokopii dowodu zakupu widnieje  

niepełny model Produktu.  

15. Organizatorowi przysługuje prawo zażądania okazania dodatkowych potwierdzeń (np. zdjęć)  



dla numeru IMEI zakupionego urządzenia w przypadku gdy przedstawiony przez Uczestnika  

IMEI okaże się nieprawidłowy.   

16. W  razie  nieprzedstawienia  przez  Uczestnika  dokumentów  lub  informacji  żądanych  przez  

Organizatora  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  przekazania  żądania,  Uczestnik  traci  

wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu.   

17. Wydanie vouchera nastąpi niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, nie później niż  

w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r., za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na  

adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Promocji.  

18. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Kodu na jego ekwiwalent pieniężny lub na  

inne świadczenie.  

19. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji nie więcej niż jeden Kod.  

20. Po upływie okresu ważności Kodu, o którym mowa w pkt.8 powyżej Uczestnik ma możliwość  

korzystania z każdej z aplikacji na zasadach określonych w regulaminie dostawcy.   

§ 4 

Reklamacje  

1.  Wszelkie reklamacje związane z  Promocją mogą być zgłaszane w trakcie trwania  Promocji  

oraz w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r.  

2.  Wszelkie  reklamacje  powinny  być  przesyłane  pocztą  na  adres  Organizatora:  Cursor  S.A.  

Skrytka Pocztowa 26, 26-611 Radom 12 z dopiskiem „Promocja Galaxy Tab A 10.1”, lub pocztą  

elektroniczną na adres: promocjagalaxytabs3@ms.cursor.pl. Organizator może zwrócić się do  

Uczestnika  o  podanie  następujących  danych:  imię,  nazwisko,  adres  korespondencyjny  oraz  

poprosić o opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.   

3.  Złożone  reklamacje  rozpatrywane  będą  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  

reklamacji.  Zainteresowani  zostaną  powiadomieni  o  sposobie  rozpatrzenia  reklamacji  w  

formie  odpowiadającej  formie,  w  jakiej  została  złożona  reklamacja,  niezwłocznie  po  jej  



rozpatrzeniu.  

§ 5 

Dane osobowe  

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z  

siedzibą  w  Warszawie  (adres:  02-676  Warszawa,  ul.  Postępu  14),  który  dla  celów  

prowadzenia Promocji powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w trybie  

art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej „Ustawa”).   

2.  Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  będą  przez  administratora  danych  osobowych   

oraz  Organizatora  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w  Ustawie  wyłącznie  w  celu  

przeprowadzenia  Promocji,  wyłonienia    osób,  które  nabyły  prawo  do  otrzymania  Kodu  i  

wydania  Kodu w  Promocji.    

3.  Organizator będzie prowadził ewidencję Uczestników Promocji, którzy otrzymali vouchery.  

4.  Przetwarzanie  danych  osobowych  obejmować  będzie  wyłącznie  dane  osobowe  wyraźnie  

wskazane w formularzu zgłoszenia. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże  

konieczna  do  wzięcia  udziału  w  Sprzedaży  premiowej.  Uczestnik  podpisując  zgłoszenie   

wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  i  zakresie  wskazanym  powyżej  

poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.   

5.  Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym Samsung Electronics  

Polska  Sp.  z  o.o.  przysługiwać  będzie  prawo  przetwarzania  danych  osobowych  w  celach  

marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.  

6.  Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania a także  

prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zmianę  miejsca  zamieszkania  lub  zmianę  

podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych  



uniemożliwiających  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.  

§ 6  

Postanowienia końcowe  

1.  Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie  

internetowej samsung.com/pl/promocje/tablet-tab-a  

2.  W przypadku korespondencji 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.  

4.  Wzięcie  udziału  w  Promocji  oznacza  wyrażenie  zgody  na  postanowienia  niniejszego  

Regulaminu.  

5.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie  

naruszy do praw nabytych przez Uczestników.  

6.  O  zmianie  Regulaminu  Uczestnik  zostanie  poinformowany  przez  umieszczenie  przez  

Organizatora na Stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia  

zmian  Regulaminu.  Informacja  ta  utrzymana  będzie  przez  okres  co  najmniej  14  dni.  

Uczestnicy  zostaną  dodatkowo  powiadomieni  o  zmianie  Regulaminu  drogą  mailową.  

Uczestnik,  który  nie  zgodzi  się  z  zaproponowanymi  zmianami,  nie  będzie  brał  dalszego  

udziału w Promocji.   

http://qaweb.samsung.com/pl/promocje/tablet-tab-a/#intro


Załącznik nr 1 – modele biorące udział w Promocji  

  

  

Kod Nazwa Kolor 

SM-T580NZKAXEO T580 Galaxy Tab A 10.1 WiFi (16GB)  Black 

SM-T580NZWAXEO T580 Galaxy Tab A 10.1 WiFi (16GB)  White 

SM-T585NZKAXEO T585 Galaxy Tab A 10.1  LTE (16GB)  Black 

SM-T585NZWAXEO T585 Galaxy Tab A 10.1  LTE (16GB)  White 

SM-T585NZKADPL T585 Galaxy Tab A 10.1  LTE (16GB)  Black 

SM-T585NZKAPLS T585 Galaxy Tab A 10.1  LTE (16GB)  Black 

SM-T585NZKATPL T585 Galaxy Tab A 10.1  LTE (16GB) Black 

SM-T585NZWADPL T585 Galaxy Tab A 10.1  LTE (16GB) White 

SM-T585NZWAPLS T585 Galaxy Tab A 10.1  LTE (16GB)  White 

SM-T585NZWATPL T585 Galaxy Tab A 10.1  LTE (16GB) White 

 

  



Załącznik nr 2 – instrukcja aktywacji kodu  

  

  

1.  Aby się zarejestrować trzeba wejść na stronę www.hbogo.pl lub zainstalować aplikację HBO  

GO na urządzeniu mobilnym  

2.  Klikamy „Zaloguj”, a następnie „Rejestracja”  

3.  Wybieramy operatora „Samsung – promocja”  

4.  Wpisujemy kod rejestracyjny  

5.  Zakładamy konto postępując zgodnie ze wskazówkami  

     

  



 

 


