Regulamin promocji
„Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze!”
I.

Postanowienia ogólne

1.1.

Organizatorem promocji „Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze!”, zwanej
dalej „Promocją”, jest „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029692, NIP:
5210084388, o kapitale zakładowym 272 731 500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2.

Działania związane z bieżącą obsługą Promocji wykonuje Grupa 3 Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k. (dawniej: Grupa 3
Agencja Reklamowa Jasonek sp.j.), z siedzibą w Krakowie, z adresem siedziby:
ul. Chocimska 35 lok. 2, 30-057 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595708, NIP:
6772355485, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, zwana dalej
„Koordynatorem”.

1.3.

Niniejszy regulamin stanowi treść przyrzeczenia
w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.4.

Celem Promocji jest umożliwienie wypróbowania i zwrotu wskazanych w pkt 2.1
regulaminu produktów, których producentem lub dystrybutorem jest Organizator
(zwanych dalej „Produktami”), służące zwiększeniu ich sprzedaży.

1.5.

Promocją objęte są Produkty nabyte przez uczestnika w czasie trwania Promocji, tj. od
15 stycznia 2016 r. (włącznie) do 31 sierpnia 2016 r. (włącznie). O dacie nabycia
Produktu decyduje data widoczna na dowodzie zakupu Produktu (paragonie fiskalnym
lub fakturze wystawionej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej).

1.6.

Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu
detalicznego Produktów w stacjonarnych placówkach handlowych jak również
w sklepach internetowych prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających
miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Produktów, organizowanymi
przez Organizatora lub na jego zlecenie.

II.

Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1.

Promocją objęte są poniższe rodzaje urządzeń marki „Electrolux” (Produkty):
a)

b)

publicznego

Organizatora

suszarki z pompą ciepła marki „Electrolux” (modele: EDH3498RDE,
EDH3897SDE, EDH3487RDE, EDH3488GDE, EDH3887GDE, EDH3686GDE,
EDH3684PDE),
wszystkie modele pralko-suszarek marki „Electrolux”.
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2.2.

Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie
poniższe warunki (dalej „Uczestnicy”):
a)
b)
c)
d)
e)

ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
nabyły jeden z Produktów jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, w okresie wskazanym w pkt 1.5 regulaminu;
zachowały oryginał dowodu zakupu i karty gwarancyjnej nabytego Produktu;
dokonały zgłoszenia uczestnictwa w Promocji w terminie 30 dni od daty nabycia
Produktu, na zasadach określonych w pkt 3.1 i następnych regulaminu.

2.3.

Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Oznacza to, że
w ramach Promocji ten sam Uczestnik może dokonać zwrotu tylko jednego Produktu,
na warunkach określonych w regulaminie.

2.4.

W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby
zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej etc.) w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej prowadzących
sprzedaż Produktów Organizatora, w przedsiębiorstwie Organizatora lub Koordynatora
oraz członkowie najbliższej rodziny takich osób.

2.5.

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt 2.4 powyżej, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.6.

Promocja nie jest skierowana do osób nabywających Produkty w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej.

2.7.

Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.

III.

Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji

3.1.

Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje online za pośrednictwem
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego za pomocą strony
internetowej www.electrolux.pl/promocje.

3.2.

Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przyjmowane są od dnia jej rozpoczęcia
(15 stycznia 2016 r.), w terminie 30 dni od daty zakupu Produktu, najpóźniej do
30 września 2016 r.

3.3.

Zgłoszeniem w ramach Promocji może zostać objęty tylko jeden Produkt.

3.4.

Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Promocji Uczestnik podaje na formularzu,
o którym mowa w pkt 3.1:
a)

b)

swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do
korespondencji (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), numer
telefonu kontaktowego, adres e-mail, jak również numer swojego rachunku
prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
oraz wskazanie nazwy tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
dane dotyczące zakupu promowanego Produktu: numery dowodu zakupu
(paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej dla osoby fizycznej nieprowadzącej
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c)

działalności gospodarczej), miejsce zakupu (nazwa punktu sprzedaży
i miejscowość) jak również model zakupionego urządzenia, jego cenę brutto oraz
jego numer seryjny;
opis przyczyny zwrotu Produktu (przyczyna zwrotu może być dowolna i nie ma
wpływu na możliwość skorzystania z Promocji).

3.5.

Do formularza, o którym mowa powyżej, Uczestnik dołącza za pomocą udostępnionego
mechanizmu czytelny skan lub czytelną fotografię cyfrową dowodu zakupu Produktu
(paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej dla osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej) oraz czytelny skan lub czytelną fotografię cyfrową karty
gwarancyjnej, zawierającej unikatowe numery i dane urządzenia.

3.6.

Dane zawarte w dokumentach, o których mowa w pkt 3.5, powinny być zgodne
z danymi podanymi przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.4 powyżej.

3.7.

Aby ukończyć zgłoszenie Uczestnik powinien zatwierdzić (wysłać) formularz, o którym
mowa w pkt 3.1, zawierający wszystkie dane wskazane w pkt 3.4, do którego dołączono
czytelne skany lub czytelne fotografie cyfrowe dotyczące zgłaszanego Produktu
zgodnie z pkt 3.5.

3.8.

Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, otrzyma na podany
w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Promocji, a także informację
o przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowości jego zgłoszenia.

3.9.

Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może
być podanie w zgłoszeniu danych lub dołączenie dowodów zakupu, dotyczących
zakupionych Produktów, zbieżnych z danymi Produktów lub dowodami ich zakupu
zgłoszonymi w ramach Promocji przez tą samą lub inną osobę. W przypadku
dokonania zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczące Produktów lub te same
dowody zakupu przez różne osoby, Organizator dokona weryfikacji posiadania przez
zgłaszających się oryginałów dokumentów dotyczących zakupionych Produktów,
niezbędnych do dokonania zgłoszenia udziału w Promocji. Odmowa udostępnienia
oryginałów takich dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu
Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.

3.10. Za nieprawidłowe zostanie uznane także zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem
podrobionych lub przerobionych dokumentów, o których mowa w pkt 3.5.
3.11. W razie podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji dokumentów
podrobionych lub przerobionych, Organizator ma prawo zażądać okazania przez
zgłaszającego się oryginałów dokumentów, których skany lub fotografie cyfrowe
zostały przesłane w ramach zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostępnienia
oryginałów takich dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu
Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.
3.12. Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest
podstawą wykluczenia z udziału w Promocji.
IV.

Zwrot Produktu

4.1.

Uczestnik, który w czasie trwania Promocji nabędzie Produkt objęty Promocją i dokona
prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji na zasadach określonych w pkt 3.1
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i następnych, uzyskuje możliwość zwrotu zakupionego Produktu z dowolnej przyczyny
i otrzymania zwrotu kwoty odpowiadającej cenie brutto zapłaconej za Produkt,
w drodze odsprzedaży przez Uczestnika zakupionego Produktu na rzecz wskazanego
przez Organizatora podmiotu, na warunkach określonych w pkt 4.2 i następnych.
4.2.

Zwrotowi w ramach Promocji podlegają jedynie Produkty znajdujące się w stanie
nieuszkodzonym, kompletne (w tym wraz ze wszystkimi należącymi do Produktu
akcesoriami i instrukcją obsługi), nienoszące znamion użytkowania w stopniu
przekraczającym zużycie będące następstwem zwykłego użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem oraz zasadami użytkowania wynikającymi z instrukcji obsługi. Do
zwracanego Produktu powinien być dołączony oryginalny dowód zakupu i oryginalna
karta gwarancyjna, których skany lub zdjęcia cyfrowe Uczestnik załączył do zgłoszenia
zgodnie z pkt 3.5 regulaminu.

4.3.

Zwrot Produktu i jego odsprzedaż przez Uczestnika w ramach Promocji przebiega
w sposób i na warunkach określonych poniżej:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia (w terminie 7 dni od dotarcia zgłoszenia do
Organizatora), dane podane w zgłoszeniu zostaną przekazane serwisowi
„DOB-MAR” S.C. Marek Czarnecki Anna Czarnecka (NIP: 7262497809)
działającemu na zlecenie Organizatora (dalej: „Serwis”), zaś do Uczestnika
zostanie wysłany e-mail z instrukcją dotyczącą dalszego postępowania oraz
innymi niezbędnymi informacjami.
W korespondencji e-mail, o której mowa w lit. a powyżej, Uczestnik zostanie
poinformowany, że powinien wedle własnego wyboru w terminie 7 dni wysłać
(decyduje data nadania przesyłki) lub dostarczyć osobiście (decyduje data
dostarczenia do Serwisu) zwracany Produkt na podany w e-mailu adres Serwisu
(„DOB-MAR” S.C., ul. Marynarska 42, 91-803 Łódź). Ostateczny termin, do
którego będą przyjmowane Produkty, to 14 października 2016 r. Produkty, które
dotrą do Serwisu po tym terminie, nie zostaną przyjęte i odkupione przez Serwis.
Przesyłany (dostarczany) przez Uczestnika Produkt powinien znajdować się
w stanie odpowiadającym wymogom z pkt 4.2. Produkt powinien zostać przesłany
(dostarczony) do Serwisu w sposób zapewniający zachowanie go w należytym
stanie.
Po otrzymaniu Produktu Serwis dokonuje sprawdzenia jego stanu (tj. sprawdza
czy odpowiada on wymogom z pkt 4.2 regulaminu). Zgodność Produktu
z powyższymi wymogami jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży tego
Produktu pomiędzy Uczestnikiem (sprzedawcą) a Serwisem (kupującym).
Organizator poinformuje Uczestnika o wyniku sprawdzenia Produktu oraz jego
przyjęciu lub odmowie przyjęcia i zakupu przez Serwis za pośrednictwem
wiadomości e-mail wysłanej w terminie 7 dni od dostarczenia Produktu do Serwisu.
W przypadku odmowy przyjęcia Produktu wiadomość będzie zawierała wskazanie
przyczyn uzasadniających taką odmowę.
Jeżeli Produkt odpowiada wymogom z pkt 4.2 regulaminu, Organizator
niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika na adres e-mail. Do zawarcia umowy
sprzedaży pomiędzy Uczestnikiem (sprzedawcą), a Serwisem (kupującym)
dochodzi z chwilą powiadomienia Uczestnika o spełnieniu tych wymogów.
Serwis nabywa od Uczestnika Produkt za cenę odpowiadającą cenie brutto
zapłaconej przez Uczestnika za ten Produkt, wynikającej z dowodu zakupu
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g)

h)

załączonego do zgłoszenia do Promocji. Zapłata ceny przez Serwis następuje
w drodze przelewu na rachunek Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.
Warunkiem wykonania przelewu kwoty na rachunek podany przez Uczestnika jest
to, aby dane posiadacza rachunku zgadzały się z danymi Uczestnika podanymi
w formularzu zgłoszeniowym. W razie niezgodności danych dotyczących
rachunku, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia
wątpliwości. Przelew ww. kwoty nastąpi w terminie 30 dni od dotarcia Produktu do
Serwisu.
Serwis jest uprawniony do odmowy zakupu Produktu od Uczestnika wyłącznie
w przypadku, jeśli zwracany Produkt nie spełnia wymogów z pkt 4.2 regulaminu,
lub okaże się, że Uczestnik nie spełnił innych wynikających z regulaminu
warunków uprawniających do skorzystania z Promocji, w tym urządzenie wysłane
przez Uczestnika jest innym urządzeniem, niż Produkt zidentyfikowany
w zgłoszeniu.
W razie odmowy przyjęcia i zakupu Produktu przez Serwis, Uczestnik zostanie
poinformowany w wiadomości e-mail także o możliwości osobistego odbioru
Produktu lub jego odesłania na adres Uczestnika wskazany w formularzu
zgłoszeniowym. Odbiór lub odesłanie Produktu w takim przypadku następuje na
koszt Uczestnika.

4.4.

W ramach Promocji Organizator ani Serwis nie zwraca Uczestnikowi kosztów
związanych z wysyłką lub dostarczeniem Produktu. Uczestnik sam pokrywa koszt
wysyłki lub dostarczenia Produktu do Serwisu oraz – w przypadku, o którym mowa
w pkt 4.3 lit. h – koszt odesłania lub odbioru Produktu.

4.5.

Możliwość zwrotu Produktu w ramach Promocji jest niezależna od uprawnień
nabywców wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym od
wynikającego z takich przepisów uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży
dotyczącej Produktu.

4.6.

Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji na osoby trzecie.

4.7.

Jeżeli dowód zakupu dołączony do zwracanego Produktu dokumentuje nabycie
również innych produktów, niż zwracany Produkt, Serwis sporządzi kopię dowodu
zakupu i niezwłocznie po zawarciu z Uczestnikiem umowy sprzedaży, o której mowa
w pkt 4.3 lit. d-e, na swój koszt, odeśle Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu.

V.

Postępowanie reklamacyjne

5.1.

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora:
Grupa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Reklamowa Sp.k..,
ul. Chocimska 35 lok. 2, 30-057 Kraków, z dopiskiem „Wypróbuj mnie, pokochaj
i zatrzymaj na zawsze!” (przy czym powyższy dopisek nie jest obowiązkowy), lub za
pośrednictwem e-maila na adres: testujsuszarki@promocja-electrolux.pl, z tematem
e-maila: „Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze!” (przy czym powyższy temat
wiadomości nie jest obowiązkowy), w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
O zachowaniu powyższego terminu decyduje – w przypadku wysyłki pocztowej – data
pocztowego stempla nadawczego.
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5.2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz – w miarę możliwości –
treść żądania.

5.3.

Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz
– w zakresie nieuregulowanym – na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi
przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za
pomocą wiadomości e-mail, na adres mailowy podany w reklamacji lub z którego
została przesłana reklamacja, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VI.

Postanowienia końcowe

6.1.

Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Promocji jest
„Electrolux Poland” sp. z o.o., z adresem siedziby: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
Dane przetwarzane są w celu realizacji Promocji, w tym rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia
udziału w Promocji. Dla celów dokonania odsprzedaży Produktu dane osobowe
Uczestnika udostępniane są przez Organizatora Serwisowi („DOB-MAR” S.C. Marek
Czarnecki Anna Czarnecka, ul. Marynarska 42, 91-803 Łódź). Osobom, których dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.2.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.electrolux.pl/promocje
(w tym również do pobrania w formacie PDF) oraz w biurze Organizatora.
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