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Regulamin promocji 

„Samsung Galaxy Note Pro w przedsprzedaży” 

 

§ 1 

Definicje 

1) Promocja – promocja „Samsung Galaxy Note Pro w przedsprzedaży” dla konsumentów 

dokonujących zakupu produktów Samsung Galaxy Note Pro za pośrednictwem strony internetowej 

www.x-kom.pl organizowana i prowadzona w systemie sprzedaży premiowej na zasadach 

opisanych w niniejszym regulaminie; 

2) Organizator - 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) Produkt – smartfon Samsung Galaxy Note Pro lub Samsung Galaxy Note Pro LTE, wprowadzany 

do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

4) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu 

art. 221 kc (nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą); 

5) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.x-kom.pl. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej w okresie od dnia 14 lutego 2014 r. do 

dnia 1 marca 2014 r. („okres trwania Promocji”). 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora. 

 

§ 3 

Zasady Promocji 

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien dokonać zakupu Produktu w Sklepie w 

okresie trwania Promocji. 

2. Za zakup Produktu w Sklepie w okresie trwania Promocji Uczestnikowi przysługiwać będzie 

nagroda w postaci klawiatury bezprzewodowej Samsung BKB-10USWEGSTD w kolorze białym. 

3. Wartość świadczenia 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). 

4. Wydanie nagrody nastąpi wraz z zakupionym Produktem po zakończeniu promocji.  

5. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny 

lub na inne nagrody, w szczególności nie ma możliwości wyboru innych kolorów nagród niż 

wskazane w ust. 2. 
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§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.x-kom.pl. Podstawowe 

informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych 

rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
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