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REGULAMIN PROMOCJI 

„Majówka z Samsung” 

 

§ 1. Definicje 

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

1. Promocja - promocja dla klientów dokonujących zakupu określonych produktów Samsung na zasadach 

opisanych w niniejszym regulaminie. 

2. Organizator - organizator Konkursu, 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 - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w 

rozumieniu art. 22
1
 kc, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego 

postanowienia. 

4. Produkty - wszystkie produkty marki Samsung z kategorii określonych regulaminem, wprowadzane do 

obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Strona internetowa - strona www.x-kom.pl utrzymywana przez Organizatora w związku z Promocją. 

§ 2. Postanowienia ogólne  

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 21 kwietnia 2013r. 

do dnia 14 maja 2013r., bądź do wyczerpania zapasów.  

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

§ 3. Zasady Promocji 

1. Produktami biorącymi udział w Promocji objęte są wszystkie produkty marki Samsung z kategorii 

określonych poniżej: 

 Urządzenia wielofunkcyjne 

 Monitory 

 Drukarki 

 Pamięci Flash 

 Tonery do drukarek Samsung 

 Zasilacze 

 Bębny do drukarek Samsung   

 Dyski SSD 

 Dyski twarde SATA II 

 Dyski twarde zewnętrzne 

 Etui na tablet 

 Nagrywarki wewnętrzne Blu-Ray 

 Nagrywarki wewnętrzne DVD 

http://www.x-kom.pl/
http://www.x-kom.pl/g-6/c/50-urzadzenia-wielofunkcyjne.html?producent_id%5B29%5D=1
http://www.x-kom.pl/g-6/c/15-monitory.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/g-6/c/6-drukarki.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/g-12/c/133-pamieci-flash.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/c/413-tonery-do-drukarek-samsung.html
http://www.x-kom.pl/c/1738-zasilacze.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/c/1055-bebny-do-drukarek-samsung.html
http://www.x-kom.pl/c/1779-dyski-ssd.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/c/432-dyski-twarde-sata-ii.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/c/439-dyski-twarde-zewnetrzne.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/c/1737-etui-na-tablet.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/c/1067-nagrywarki-wewnetrzne-blu-ray.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/c/218-nagrywarki-wewnetrzne-dvd.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price


 
 

 Nagrywarki zewnętrzne Blu-Ray 

 Nagrywarki zewnętrzne DVD 

2. Każdy z Uczestników, który w okresie trwania Promocji dokona jednorazowego zakupu Produktu w 

serwisie X-KOM.PL (również z opcją odbioru osobistego w salonie stacjonarnym X-KOM.PL) o wartości 

co najmniej 100,00 złotych brutto (kwota ta musi przypadać do zapłaty po odliczeniu ewentualnych 

rabatów) otrzyma bon rabatowy ze specjalnym kodem promocyjnym pod nazwą "Bon wartościowy" o 

wartości nominalnej 10,00 zł brutto na kolejne zakupy w serwisie X-KOM.PL. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik dokona zakupu o wielokrotności kwoty 100,00 złotych otrzyma taką samą 

wielokrotność Bonów rabatowych (wg zasady za każde pełne 100,00 złotych wartości zakupu - kwota 

ta musi przypadać do zapłaty po odliczeniu ewentualnego rabatu - Uczestnik otrzymuje Bon rabatowy 

o wartości nominalnej 10,00 złotych). Bon rabatowy wydawany jest w momencie wydawania 

dokumentu zakupu. 

4. Termin realizacji Bonów rabatowych wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania. Po tym terminie Bon 

rabatowy traci ważność i nie uprawnia do rabatu. 

5. Przy realizacji Bonu rabatowego Uczestnik nie otrzymuje dodatkowego rabatu wynikającego z innych 

promocji oraz nie może skorzystać z innych obniżek lub promocji. 

6. Bon rabatowy Uczestnik może wykorzystać jednorazowo na zakup w serwisie X-KOM.PL dowolnego 

produktu marki SAMSUNG, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że Uczestnik może wykorzystać Bon 

rabatowy najwcześniej następnego dnia po jego otrzymaniu. 

7. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupu o wartości równej lub niższej niż wartość nominalna 

Bonu rabatowego (Bonów rabatowych), Uczestnik płaci cenę sprzedaży w wysokości 1 grosz (brutto). 

W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupu o wartości wyższej niż wartość nominalna Bonu 

rabatowego (Bonów rabatowych), Uczestnik płaci różnicę pomiędzy wartością zakupu a wartością 

nominalną Bonu rabatowego (Bonów rabatowych). 

8. Bon rabatowy posiada indywidualny numer i jest dokumentem na okaziciela. 

9. W przypadku zwrotu przez Uczestnika towarów zakupionych w ramach Promocji, przy zakupie których 

Organizator wydał Uczestnikowi Bon rabatowy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu 

niezrealizowanego Bonu rabatowego, a w przypadku jego uprzedniego zrealizowania, kwota 

przypadająca do zapłaty na rzecz Uczestnika tytułem zwrotu zapłaconej należności za towar ulegnie 

pomniejszeniu o wartość nominalną Bonu rabatowego. 

10. Promocje się nie sumują. Każdy Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji, jeżeli 

każdorazowo wypełni warunki niniejszego regulaminu. 

§ 4. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane przez Uczestników w 

terminie do dnia 14 czerwca 2013r. na adres: X-KOM Sp. z o.o., z siedzibą w: 42-202 Częstochowa, ul. 

Krakowska 45/56B w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, 

jego adres korespondencyjny, wskazanie nazwy konkursu którego był Uczestnikiem oraz dokładny opis 

okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

http://www.x-kom.pl/c/1494-nagrywarki-zewnetrzne-blu-ray.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price
http://www.x-kom.pl/c/1496-nagrywarki-zewnetrzne-dvd.html?producent_id%5B29%5D=1&sort=product_price


 
 

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również nie spełniające 

pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania ich przez Organizatora. 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym 

niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

§ 5. Dane osobowe 

1. Podczas trwania Promocji Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które następnie 

będą przez niego przetwarzane.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu 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. 

§ 6. 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 oraz Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej oraz w siedzibie 

Organizatora. 

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

Promocji należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i 

jego akceptacją. 

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

 

 


