
 
 

2017-06-05 
REGULAMIN 

Konkurs  

„konkurs Samsung opinie”  

 

§ 1. Definicje  

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

1. „Konkurs” – konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.  

2. „Organizator” - organizator konkursu, X-KOM Sp. z o.o., z siedzibą w: 42-202 Częstochowa, Al. 

Wolności 31, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000429838, 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 Konkursie.  

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs prowadzony jest na stronie x-kom.pl 

2. Konkurs trwa od 05.06.2017 do 16.07.2017 r. Konkurs obowiązuje przy produktach zakupionych 
najpóźniej 09.07.2017 r.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu trwania Konkursu na czas określony. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w promocji  

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy kupić wybrany tablet lub smartfon Samsung w sklepie 

internetowym x-kom.pl, zostawić opinie pod zakupionym produktem, a następnie wypełnić formularz 

kontaktowy dostępny na stronie https://www.x-kom.pl/l/samsung-opinie/   

5. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.  

6. Nagrodzone zostaną: najlepsza opinia dnia, najlepsza opinia tygodnia oraz najlepsza opinia 

miesiąca 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania na swoich stronach www oraz w serwisie 

facebook.com/xkom.pl nadesłanych opinii 

§ 4. Nagroda 

1. W Konkursie wybierane będą najlepsze opinie dnia. Z najlepszych opinii dnia zostanie wyłoniona 

najlepsza opinia tygodnia, natomiast z najlepszych opinii tygodnia zostanie wybrana najlepsza 

opinia miesiąca 

 

 

https://www.x-kom.pl/l/samsung-opinie/


 
 

 

 

 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

- 35 kart pamięci Samsung 128GB microSDXC Evo+ - do wygrania jedna karta dziennie, za najlepszą 

opinię dnia 

- 5 urządzeń samsung – do wygrania jedno urządzenie tygodniowo za najlepszą opinię tygodnia.  

- I nagroda do wygrania za wystawienie opinii od 05.06.2017 r. – 18.06.2017 r.  

- II nagroda do wygrania za wystawienie opinii od 19.06.2017 r. – 25.06.2017 r. 

- III nagroda do wygrania za wystawienie opinii od 26.06.2017 r. – 02.07.2017 r. 

- IV nagroda do wygrania za wystawienie opinii od 03.07.2017 r. – 09.07.2017 r. 

- V nagroda do wygrania za wystawienie opinii od 10.07.2017 r. – 16.07.2017 r.  

Urządzenia są zostaną pokazane na stronie promocji  https://www.x-kom.pl/l/samsung-opinie/ w 

terminach 05.06.2017 (I nagroda) 19.06.2017 (II nagroda) 26.06.2017 (III nagroda) 03.07.2017 r. (IV 

nagroda) 10.07.2017 (V nagroda) 

- Samsung Galaxy S8 Midnight Black – nagroda główna, za najlepszą opinię wystawioną w terminie 

05.06.2017 – 16.07.2017 r. 

 

4. Z zwycięzcami konkursu skontaktujemy się mailowo, z prośbą o podanie danych osobowych 

wymaganych do przekazania nagrody 

5. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę do 14 dni od otrzymania pełnych informacji (danych osobowych) 

6. Jury, przy wyborze zwycięzców będzie zwracało uwagę na oryginalność oraz kreatywność 

otrzymanej pracy 

 

§ 4. Wykluczenie z uczestnictwa w Promocji 

1.   Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału 

w Promocji, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi prezentu w ramach Promocji, w przypadku 

niespełnienia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia 

informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

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

2.   Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu w terminie 14 dni od daty 

zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego.   

3.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w 

Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.   

4.   Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.   

https://www.x-kom.pl/l/samsung-opinie/


 
 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1.   Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.   

2.   Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.  

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

4.   Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. 


