Regulamin promocji „20 lecie Samsunga i Plusa” („Regulamin”)
wersja z dnia 25.10.2016 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Promocja „20 lecie Samsunga i Plusa” („Promocja”) jest organizowana przez
Polkomtel Sp. z o.o.1 („Polkomtel”).
2. Partnerem Promocji jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.2 (dalej „Partner”).
3. Promocja jest dostępna dla wszystkich abonentów (w rozumieniu Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów
<dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.> albo Regulaminu świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament <dla
Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.>), zwanych
dalej łącznie
„Uczestnikiem Promocji”.
4. Promocja obowiązuje od dnia 25.10.2016 r. do 10.11.2016 r. lub do wyczerpania
zapasów („Okres Trwania Promocji”).
5. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i mające pełną zdolność
do czynności prawnych.

§2
Zasady i przebieg Promocji
1. Niniejsza Promocja skierowana jest do pełnoletnich abonentów, którzy w Okresie
Trwania Promocji nabędą smartfon marki Samsung GALAXY A5 (2016) lub Galaxy
J5 (2016) lub Galaxy S7 (dalej „Smartfon”) wraz z zawarciem umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowy z Plus”) w abonamencie nie mniejszym
niż 69,99 zł, za pośrednictwem strony internetowej www.plus.pl.
2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Promocji Regulaminu Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik Promocji
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Warunkiem uzyskania prezentu w postaci kodu rabatowego w ramach Promocji jest
łącznie zakup Smartfona oraz brak odstąpienia od Umowy z Plus.
4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez
uczestnika lub dowodu zakupu Smartfona objętego Promocją.
§3
Kod rabatowy
1. W ciągu 15 dni od zawarcia Umowy z Plus Uczestnik Promocji otrzyma w formie
wiadomości elektronicznej kod rabatowy, który upoważnia go do zniżki przy
zakupie dowolnego produktu w sklepach sieci Douglas lub Empik.

1

Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000419430, kapitał zakładowy 3 525 300 000 zł. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 527-10-37-727. REGON 011307968.
2
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14a, 15, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 złotych, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810.

2. Wiadomość elektroniczna zawierająca kod rabatowy zostanie wysłana na adres email podany przez Uczestnika Promocji w trakcie składania zamówienia na plus.pl.
3. Wystawcą i akceptantem kodu rabatowego jest Partner, który wydaje kod rabatowy
przekazywany przez Polkomtel Uczestnikowi promocji.
4. Kod rabatowy Douglas o wartości 75 zł dodawany do smartfona Samsung Galaxy A5
(2016), lub o wartości 150 zł dodawany do smartfona Samsung Galaxy S7 można
realizować bezterminowo.
5. Kod rabatowy Empik o wartości 75 zł dodawany do smartfona Samsung Galaxy J5
(2016) można realizować do dnia 25.10.2017 roku do godziny 23:59, po tym
terminie nie będzie można skorzystać z kodów.
6. Kody rabatowe nie sumują się.
7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na gotówkę.
8. Kupony nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami udzielanymi przez Partnera
na dowolny zakup w sieci sklepów Douglas lub Empik.
9. W przypadku kupna tańszego produktu niż wartość kodu rabatowego pozostała
kwota nie będzie zwracana ani możliwa do wykorzystania w późniejszym terminie.
10. W przypadku kupna droższego produktu niż wartość kodu rabatowego brakująca
kwota winna być dopłacona przez Uczestnika promocji.
11. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do jednorazowego wykorzystania kodu
rabatowego podczas zakupów.
§3
Realizacja kodu rabatowego
1. Aby zrealizować kod rabatowy do Douglas w sklepie stacjonarnym należy zakupić
dowolny produkt i przekazać kod rabatowy sprzedawcy. Aby zrealizować kod
rabatowy do Douglas w sklepie internetowym należy zakupić produkt dostępny na
stronie i podać kod rabatowy w odpowiednim miejscu na ścieżce zakupowej.
2. Aby zrealizować kod rabatowy do Empik należy w sklepie internetowym należy
zakupić produkt dostępny na stronie i podać kod rabatowy w odpowiednim miejscu
na ścieżce zakupowej. Aby zrealizować kod rabatowy do Empik w sklepie
stacjonarnym należy zakupić dowolny produkt i przekazać kod rabatowy
sprzedawcy.
§4
Reklamacje
1.
2.
3.
4.

Reklamacje dotyczące wydania i przyznania kodu rabatowego mogą być zgłaszane
w terminie do 14 dni od daty zakończenia Promocji.
Reklamacje należy zgłaszać na adres esklep@plus.pl
Reklamacje rozpatrywane będą przy współpracy z Partnerem, w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony z
zachowaniem formy złożenia reklamacji.

§5
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji
1.
2.
3.

Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji
jest Polkomtel.
Dane osobowe Uczestników promocji mogą być udostępnione Partnerowi w celu
potwierdzenia spełnienia warunków Regulaminu w części wskazanej w §3 jak i
prawidłowej realizacji Promocji.
Dane osobowe Uczestników Promocji pozyskane w ramach Promocji będą
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu
prawidłowej realizacji Promocji.
§6
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Promocji.
Liczba kodów rabatowych przeznaczonych do wydania w ramach Promocji jest
ograniczona.
Regulaminy dostępne są na witrynie internetowej pod adresem www.plus.pl.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują
postanowienia regulaminu korzystania z Serwisu plus.pl, regulaminu Sklepu
internetowego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

