Regulamin Promocji w sklepie Samsung
„Nowy Galaxy Note20 dla Ciebie”
§1
Definicje

1. Promocja – sprzedaż premiowa smartfonu Samsung Galaxy Note20, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 5.08.2020 od godz. 17:00 do dnia 20.08.2020 (daty zamówienia
Produktów), do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
2. Organizator – I-Terra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Niepodległości 44, Budynek

Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina – Centrum w Szczecinie , XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 443125, z kapitałem zakładowym w wysokości 3
250 000 PLN, NIP 9552342588, REGON 321315028 Wydającym nagrody w Promocji jest Organizator.
3. Produkt lub Urządzenie – smartfon Samsung Galaxy Note20, Note20 5G, Note20 Ultra 5G.
4. Klient lub Uczestnik – a) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; b) osoba fizyczna prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej; c) osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
dokonująca zakupu Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, która zapoznała się z
treścią niniejszego Regulaminu oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych
z Promocją.
6. Nagroda – Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania Promocji. W Promocji

przewidziano Nagrody do wyboru – Klient może wybrać jedną z poniższych Nagród w zależności od
modelu zakupionego Urządzenia. Szczegóły nagród opisano poniżej tabeli.

1

PRODUKT

JEDNA NAGRODA DO WYBORU
zestaw gracza 1, składający się z:
a) kontrolera MOGA XP5-X+ oraz
b) kodu dostępu do 3 - miesięcznej usługi Xbox Game Pass
Ultimate. Usługa dostępna będzie od dnia 15.09.2020 oraz

Galaxy Note20 Ultra 5G

c) bezprzewodowa ładowarka EP-N5200 albo

słuchawki Buds Live w kolorze miedzianym

zestaw gracza 2, składający się z:
a) kontrolera MOGA XP5-X+ oraz
Galaxy Note20;
Galaxy Note20 5G

b) kodu dostępu do 3 - miesięcznej usługi Xbox Game Pass
Ultimate. Usługa dostępna będzie od dnia 15.09.2020 oraz
c) bezprzewodowa ładowarka EP- N5105 albo

słuchawki Galaxy Buds+ w kolorze białym

Szczegółowy opis nagród:
przy zakupie Samsung Galaxy Note20, Note20 5G 10.1

słuchawki Galaxy Buds+ w kolorze białym o wartości 729 zł brutto. Cena na dzień 5 sierpnia 2020r. w
sklepie www.samsung.pl – przy zakupie smartfonu Samsung Galaxy Note20, Note20 5G;

10.2

słuchawki Buds Live w kolorze miedzianym o wartości 849 zł brutto. Cena na dzień 5 sierpnia 2020r.w
sklepie www.samsung.pl – przy zakupie smartfonu Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G;

10.3

zestaw gracza 1, składający się z:

a)

kontrolera MOGA XP5-X+ w kolorze czarnym o wartości 429 zł brutto. Cena na dzień 5.08.2020 w sklepie
www.samsung.pl oraz

b) kodu dostępu do 3 - miesięcznej usługi Xbox Game Pass Ultimate o wartości 164,97 zł („Usługa”). Kod

dostępu do Usługi aktywny będzie od dnia 15.09.2020. Podana w wartość kodu dostępu jest wartością
podaną przez dostawcę usługi i aktualną na dzień ogłoszenia Regulaminu. Organizator nie ma wpływu na
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ewentualne zmiany cen usług osób trzecich. Kod dostępu będzie wysłany na podany w trakcie zakupu
adres email od dnia 15.09.2020 r. Uczestnikowi, który otrzyma dostęp do usługi, nie będzie przysługiwała
rekompensata w przypadku obniżenia cen przez usługodawcę. Kod ważny jest do dnia 2.03.2021; oraz
c)

bezprzewodowa ładowarka EP-N5200 o wartości 319 zł brutto. Cena na dzień 5.08.2020 w sklepie
www.samsung.pl

10.4
a)

przy zakupie Galaxy Note20 Ultra 5G - zestaw gracza 2, składający się z:

kontrolera MOGA XP5-X+ w kolorze czarnym o wartości 429 zł brutto. Cena na dzień 5.08.2020 w sklepie
www.samsung.pl oraz

d) kodu dostępu do 3 - miesięcznej usługi Xbox Game Pass Ultimate o wartości 164,97 zł („Usługa”). Kod

dostępu do Usługi aktywny będzie od dnia 15.09.2020. Podana w wartość kodu dostępu jest wartością
podaną przez dostawcę usługi i aktualną na dzień ogłoszenia Regulaminu. Organizator nie ma wpływu na
ewentualne zmiany cen usług osób trzecich. Kod dostępu będzie wysłany na podany w trakcie zakupu
adres email od dnia 15.09.2020 r. Uczestnikowi, który otrzyma dostęp do usługi, nie będzie przysługiwała
rekompensata w przypadku obniżenia cen przez usługodawcę. Kod ważny jest do dnia 2.03.2021; oraz
b) bezprzewodowa ładowarka EP- N5105 o wartości 249 zł brutto. Cena na dzień 5.08.2020 w sklepie

www.samsung.pl
7. Strona Internetowa - strona internetowa sklepu www.samsung.pl, na której opublikowane są informacje

o Promocji, w tym Regulamin.
8. Przedsprzedaż – okres od dnia 5.08.2020 od godz. 17:00 do dnia 20.08.2020 do godz. 23:59 (daty

zamówienia Produktów), w trakcie którego Uczestnik może złożyć zamówienia na stronie
www.samsung.pl
9. Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od

pracy;

§2
Postanowienia ogólne
1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy okresie od dnia 5.08.2020 od godz. 17:00 do dnia
20.08.2020 do godz. 23:59 zamówili Urządzenie w sklepie internetowym www.samsung.pl w ramach
Przedsprzedaży (data złożenia zamówienia Urządzenia - data i godzina wysłania zamówienia na serwer
sklepu www.samsung.pl, a następnie je opłacili w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia
zamówienia). W przypadku braku płatności za zamówienie w przeciągu 3 dni roboczych od momentu
złożenia zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
2. Dostępne są następujące formy płatności za zamówienia Urządzeń: przedpłata przelewem tradycyjnym,
przelewy24, raty Santander do 40x0% oraz 40x0% z odroczonym terminem płatności o 4 miesiące.
3. Dostępne są następujące formy dostawy Urządzeń objętych Przedsprzedażą na stronie www. samsung.pl:
kurier, paczkomaty InPost, odbiór osobisty w salonie Samsung Brand Store.
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4. Zamówienia na Urządzenia złożone na www.samsung.pl od 05.08 do 17.08.2020 r. 23:59, Klienci będą
mogli odebrać w paczkomatach InPost już minutę po północy, tj. 21.08.2020r. o godz. 00:01. Informacja
SMS-owa z kodem do odbioru zamówienia zostanie rozesłana przez InPost 21.08.2020r. o godz. 00:01.
5. Wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji nie przekracza jednorazowo kwoty 2000 PLN i
jest zwolniona od 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 2019 r., poz. 1387).
6. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością
gospodarczą wartość świadczeń otrzymanych w ramach promocji, stanowiących Nagrodę w Promocji,
zostanie powiększona o 11,11%. Kwota ta nie zostanie wypłacona uczestnikom i zostanie pobrana na
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. Udział Klientów w Promocji jest dobrowolny.
8. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych w sklepie internetowym www.samsung.pl
9. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu. Nie może więc
powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

§3
Zasady otrzymania Nagrody
1.

Klient podczas zakupu Urządzenia objętego Promocją na stronie www.samsung.pl wybiera jedną Nagrodę
dodając ją do koszyka podczas procesu zakupowego

2.

W zależności od modelu zakupionego Urządzenia klient może wybrać:

PRODUKT

JEDNA NAGRODA DO WYBORU
zestaw gracza 1, składający się z:
d) kontrolera MOGA XP5-X+ oraz
e) kodu dostępu do 3 - miesięcznej usługi Xbox Game Pass
Ultimate. Usługa dostępna będzie od dnia 15.09.2020 oraz

Galaxy Note20 Ultra 5G

f)

bezprzewodowa ładowarka EP-N5200 albo

słuchawki Buds Live w kolorze miedzianym
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zestaw gracza 2, składający się z:
d) kontrolera MOGA XP5-X+ oraz

Galaxy Note20; Galaxy Note20
5G

e) kodu dostępu do 3 - miesięcznej usługi Xbox Game Pass
Ultimate. Usługa dostępna będzie od dnia 15.09.2020 oraz
f)

bezprzewodowa ładowarka EP- N5105 albo

słuchawki Galaxy Buds + w kolorze białym

3. Liczba Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi dla:
a) zestawu gracz 1- 30 sztuk;
b) zestawu gracza 2- 70 sztuk;
c) Galaxy Buds +- 300 sztuk;
d) Galaxy Buds Live - 200 sztuk.
4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny lub na

inne nagrody.
5. Korzystanie z nagrody w postaci Kodu dostępu do usługi Xbox Game Pass Ultimate („Usługa”) odbywa się

na warunkach ustalonych przez usługodawcę świadczącego tę usługę.
6. Organizator nie ma wpływu na warunki korzystania z Usługi, tj. świadczenie Iterra polega wyłącznie na

zapewnieniu Nagrody – Kodu dostępu .
7. Organizator nie ma wpływu na rodzaj i ilość dostępnych w ramach Usługi treści, działanie Usługi i produkty

kompatybilne z Usługą.
8. Uczestnik powinien mieć świadomość, że korzystanie z Usługi może wymagać spełnienia dodatkowych

kryteriów wymaganych przez podmiot świadczący Usługę, na przykład polegających na:
a)

spełnieniu wymogów technicznych niewymienionych w Regulaminie;

b)

akceptacji regulaminów usługodawcy;

c)

podaniu danych osobowych Uczestnika;

d)

udzieleniu zgód lub oświadczeń wymaganych przez usługodawcę.

9. Dostęp do Usługi (w tym Kod) nie jest przeznaczony do odsprzedaży. Uczestnik zobowiązuje się, że nie

będzie odsprzedawał lub w inny sposób udostępniał Usługi lub Kodu osobom trzecim.
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10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie

Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania
nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika.
11. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji maksymalnie cztery Nagrody, przy czym każda Nagroda musi

być inna niezależnie od liczby i rodzaju zakupionych Urządzeń. Dla wyjaśnienia w ramach Promocji
Uczestnik może otrzymać wyłącznie jeden raz jedną Nagrodę, np. tylko jeden zestaw gracza 1, jedne
słuchawki Galaxy Buds+
12. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży zakupionego Produktu, Uczestnik zobowiązany

jest do niezwłocznego zwrotu Produktu wraz z Nagrodą otrzymaną w ramach Promocji. Formularz zwrotu
znajduje się na stronie: https://www.samsung.com/pl/shop-faq/returns/
§4
Reklamacje związane z Promocją
1. Reklamacje należy składać nie później niż do 30.11.2020 roku. Niedochowanie ww. terminu nie
wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub
pozasądowego.
2. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez formularz na stronie www.samsung.com/pl/shopfaq/contact-us
3. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji
przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu.

§5
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest podana Klientom na Stronie Internetowej. Klient może pobrać

Regulamin i utrwalić go na swoim urządzeniu końcowym.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy

prawa polskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Za uzasadniony powód

zmiany Regulaminu uznaje się w szczególności każdą z poniższych przyczyn (rozłącznie):
a) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;
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b) zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na
skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających
bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;
c) orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej,
odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego orzeczenia,
decyzji, zalecenia lub rekomendacji;
d) dostosowanie Regulaminu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym,
technologicznym i informatycznym, wpływająca na postanowienia niniejszego Regulaminu;
e) usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych Regulaminu;
f)

konieczność przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom;

g) zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia do Regulaminu zmian które nie będą naruszać praw

nabytych

przez

Klientów

oraz

nie

będzie

naruszać

prawa.

5. Uczestnicy Promocji, którzy już z niej korzystają, zostaną powiadomieni o jej zmianach będą mogli

zrezygnować z dalszego udziału w Promocji. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie
Promocji.
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