Regulamin promocji
„Pixel Guard. Zero pikseli dla monitorów nabiurkowych”
(„Regulamin Promocji”)
§1
Definicje
1. Promocja – akcja promocyjna dla klientów dokonujących zakupu Produktu marki
Samsung, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu organizowana i
prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał
zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810.
3. Produkt – zakupiony przez Uczestnika w czasie trwania Promocji, modele sprzętu
oznaczone znakiem towarowym Samsung określone w Załączniku nr 1, wprowadzane do
obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakupione w
Punktach handlowych określonych w Załączniku nr 3.
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu artykułu
22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu
Produktu w Punktach handlowych, która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu
i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone lub
osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
5. Punkt handlowy – sklepy prowadzące sprzedaż Produktów, i znajdujące się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowane w Załączniku nr 3.
6. Samsung GUARD Serwis - Usługa serwisowa Samsung, w ramach której Samsung będzie
usuwał wady Produktu - zgodnie z warunkami usługi przedstawionymi w Załączniku nr 2
do Regulaminu Promocji.
7. Kod – kod do pobrania gry Back to 1998 przekazywany Uczestnikowi spełniającemu
warunki Promocji. Kod umożliwi pobranie gry Back to 1998 z platformy Steam.
Rekomendowane jest wykorzystanie Kodu w ciągu 12 miesięcy od jego otrzymania.
§2

Zasady Promocji

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin Promocji”) określa: cel Promocji, warunki
uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej
warunkach, sposób składania skarg i wniosków związanych z Promocją.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja jest skierowana do Uczestników, którzy w okresie od dnia 01.03.2020 r., godz.
00:01 do dnia 31.12.2020 r., godz. 23:59:59 (termin zakupu Produktu w Promocji)
dokonają zakupu Produktu, zgodnie z warunkami Promocji. W okresie wskazanym w
zdaniu poprzednim musi zostać zakupiony Produkt – przy czym o zaliczeniu danego
zakupu do Promocji decyduje data i godzina zakupu Produktu wskazana na dowodzie
zakupu.
4. Promocja łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora.
§3
Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu Produktu, w Punkcie

handlowym, zarejestruje zakup zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
uzyska dostęp do usługi Samsung GUARD Serwis. Usługa trwa 90 dni lub do wyczerpania
świadczeń wykonanych, wypłaconych w ramach usługi GUARD Serwis©, które nie mogą
przekroczyć wartości produktu objętego usługą, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń wystąpi wcześniej. W Załączniku nr 1 określone w tabeli zostały również
świadczenia Organizatora w zakresie usługi GUARD Serwis©, dotyczącej wymiany
panelu w przypadku wystąpienia choć jednego martwego piksela w ciągu pierwszych 90
dni od daty zakupu Produktu Samsung. Okres 90 dni liczony jest od daty zakupu do daty
zgłoszenia usterki do Samsung.
2. W przypadku spełnienia warunków Promocji Uczestnik wraz z mailem potwierdzającym
rejestracje w promocji otrzyma Kod do pobrania gry Back to 1998 przekazywany
Uczestnikowi spełniającemu warunki Promocji. Kod do gry zostanie wysłany wraz z
mailem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w promocji . Korzystanie z Kodu
odbywać się będzie na zasadach określonych przed dostawcę Kodu i podmiot
zarządzający portalem Steam. Wszelkie problemy techniczne związane z poprawnym
działaniem gry Back to 1998 lub portalu Steam powinny być zgłaszane operatorowi

portalu. Organizator nie odpowiada za działanie Gry i portalu Steam - jego
odpowiedzialność ogranicza się do wydania Kodu.
3. Liczba Kodów dostępnych w Promocji jest ograniczona i wynosi 2000 sztuk. W
przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Promocji przekroczy liczbę Kodów, o uzyskaniu Kodu
decydować będzie kolejność otrzymania przez Organizatora zgłoszenia do Promocji
(data, godzina, minuta).
4. Przyznanie Uczestnikowi, który spełni warunki udziału w promocji dostępu do usługi
Samsung GUARD Serwis – 90 dniowej usługi serwisowej Samsung oraz Kodu, zostanie
potwierdzone po poprawnej rejestracji na stronie www.pixelguard.samsung.pl .
5. Rejestracja Produktów zakupionych w czasie trwania promocji możliwa będzie od

01.03.2020 r. Rejestracja Produktu zakupionego w tym terminie powinna być zakończona
w ciągu 14 dni od daty zakupu Produktu widniejącej na dokumencie sprzedaży i
maksymalnie do 14.01.2021.r.
6. Lista Produktów Samsung objętych Promocją, zawierająca wskazanie ich dokładnych

kodów modeli stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Promocji.
7. W celu uzyskania dostępu do usługi Samsung GUARD Serwis oraz Kodu Uczestnik

powinien:
a) dokonać zakupu Produktu w Punkcie handlowym w okresie trwania Promocji,
b) zarejestrować Produkt wraz z podaniem jego modelu, numeru seryjnego, daty
zakupu z dokumentu sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej, wraz z
dołączonym skanem dowodu zakupu dokumentującego nabycie Produktu w Punkcie
handlowym.
c) Numer seryjny zgłaszanych sprzętów marki Samsung musi pochodzić z tabliczki
znamionowej znajdującej się na produkcie (nie z opakowania) i zawierać 15 znaków
gdzie znak 8 i 15 to zawsze litera, a znaki od 10 do 14 to zawsze cyfry.
8. Dowód zakupu powinien zawierać pełną nazwę Produktu (kod modelu) lub przynajmniej

jego skróconą wersję (bez końcówki lokalizacyjnej /XXX gdzie „X” to litera lub cyfra), pod
rygorem nieważności zgłoszenia, oraz informacje o zakupie w Punkcie handlowym
zgodnie z Załącznikiem nr 3.
9. Data i godzina zakupu Produktu, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu

Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji za pośrednictwem Strony
internetowej.
10. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału

dowodu nabycia dokumentującego zakup Produktu, jak również potwierdzania faktu

zakupu w Punkcie handlowym m.in. w sytuacji gdy na załączonej kserokopii dowodu
zakupu widnieje niepełny kod modelu Produktu lub w przypadku świadczenia usługi
GUARD Serwis, zgodnie z jej warunkami.
11. Organizatorowi przysługuje prawo zażądania okazania dodatkowych potwierdzeń (np.

zdjęć) dla numeru seryjnego zakupionego Urządzenia w przypadku, gdy przedstawiony
przez Uczestnika numer seryjny okaże się nieprawidłowy.
12. Wartość świadczenia nie przekracza kwoty 2000 zł i 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)
o ile Uczestnik nie jest osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą.
13. Po rejestracji Produktu i aktywacji usługi Samsung GUARD Serwis na stronie

internetowej www.pixelguard.samsung.pl i w przypadku spełnienia warunków udziału w
Promocji przez Uczestnika, zostanie wysłane Uczestnikowi potwierdzenie oraz Kod na
wskazany w formularzu adres email.
14. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany usługi Samsung GUARD Serwis ani Kodu

na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

§4
Samsung GUARD Serwis
1. Usługa Samsung GUARD Serwis obowiązuje przez 90 dni, dla Produktów Samsung licząc
od daty zakup Produktu, objętego Promocją, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4
poniżej.
2. Usługa Samsung GUARD Serwis jest usługą umożliwiającą Uczestnikowi skorzystanie z
rozszerzonych usług serwisowych Samsung GUARD Serwis© i nie stanowi gwarancji w
rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego.
3. W przypadku ujawnienia wady Produktu w czasie trwania Okresu Samsung GUARD
Serwis, Samsung zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy Produktu zgodnie z
warunkami Samsung GUARD Serwis©, oraz z uwzględnieniem odpowiednich zasad i
warunków realizacji usługi serwisowej określonej w Gwarancji Standardowej.
4. Wartość wszystkich świadczeń wykonanych lub wypłaconych w ramach usługi Samsung
GUARD Serwis© nie może przekroczyć wartości Produktu, dla którego została

aktywowana usługa Samsung GUARD Serwis©. Przekroczenie tej wartości powoduje
automatyczne zakończenie okresu obowiązywania usługi Samsung GUARD Serwis©.
Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zakończeniu usługi.
5. W razie dokonania wymiany części Produktu w ramach usługi Samsung GUARD Serwis©,
na wymienione części udzielona zostaje 3-miesięczna gwarancja jakości.
6. Do realizacji naprawy w ramach usługi Samsung GUARD Serwis© użyte będą części
oryginalne nowe lub części odnowione o tych samych parametrach. Części wymienione
przechodzą na własność Samsung, zaś nowe lub naprawione części stają się własnością
Uczestnika
7. Dalsze szczegółowe warunku usługi Samsung GUARD Serwis, określone są w Załączniku
nr 2 do Regulaminu.
§5
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w trakcie trwania
Promocji oraz w terminie do dnia 30.01.2021r. Niedochowanie ww. terminu nie
wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania
sądowego lub pozasądowego.
2. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane pocztą na adres Organizatora: Samsung;
Postępu 14; 02-676 Warszawa - z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Organizator może
zwrócić się do Uczestnika o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, numer seryjny urządzenia, kod aktywacyjny oraz poprosić o opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w
formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu.
§6
Dane osobowe

1. Administratorem

osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ).

2.

Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem
Uczestników do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
3.

Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a) celu organizacji i prowadzenia Promocji,
b) komunikacji z Uczestnikami;
c) wydania kodów aktywacyjnych do usługi Samsung GUARD Serwis;
d) obsługi reklamacji.

4.

Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach
marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług
partnerów biznesowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

5.

W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom
wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie
powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził
odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym
momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Samsung lub
poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej
komunikaty marketingowe.

6.

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie
danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z
uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w
ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

7.

W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane
będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym
w treści zgody.
Obowiązek podania danych osobowych Samsung

8.

Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może
stanowić przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Promocji oraz świadczenia przez

Samsung usług na rzecz Uczestnika.
9.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

10. Przetwarzanie

danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w
formularzu zgłoszenia do Promocji, jak również inne dane podane przez Uczestnika w
związku z udziałem w Promocji.
Informacje o odbiorcach danych osobowych

11. W

związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w
pkt 1 powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym
odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i
świadczenia Usług w ramach Promocji;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;
c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym
podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy
danych) oraz partnerom biznesowym Samsung;
d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
Okresy przetwarzania danych osobowych

12. Dane

osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi
udziału Uczestnika w Promocji.

13. Po

upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal
przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez
Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym
w pkt 3 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

14. Profilowanie

należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i
przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika.

Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług
świadczonych przez Samsung. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w
przypadku wyrażenia przez nich zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą
15. Samsung

zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla
których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę
na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba,
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii)
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii)
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv)
osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie
odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się
w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją
Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności
do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung.

16. Uczestnik

uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w
punkcie 15 powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na samsung.com,

zgodnie z dostępną instrukcją.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
17. W

zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

18. W

przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika
narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

19. W

przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi, Organizator może
przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W takich przypadkach Organizator gwarantuje, że podobny poziom ochrony danych w
państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych
zabezpieczeń:
a) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska
uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
b) w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy
przekazywać dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield,
którego celem jest zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim
samym poziomie, jak w Europie;
c) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują
bezpieczeństwo danych.

20. W

ramach realizacji praw Organizator zapewnia również możliwość uzyskania kopii
odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do
Państw trzecich.

§7
Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.pixelguard.samsung.pl .
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie
naruszy do praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na Stronie Internetowej
odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja
o zmianie Regulaminu utrzymana będzie przez okres trwania Konkursu oraz co najmniej
7 dni po jego zakończeniu W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
Promocji zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu Promocji w zakresie
dopuszczalnym przez przepisy prawa.
4. Załączniki do Regulaminu Promocji stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 - Modele objęte promocją. Zakres świadczeń
Model code
LS22E45KBWV/EN
LS22E45KMWV/EN
LS22E45UDWG/EN
LS22E20KBW/EN
LS22E65UDSG/EN
LS22E45KBSV/EN
LS22E45KMSV/EN
LS22E45UFS/EN
LS22E20KBS/EN
LS24D330HSX/EN
LS24D332HSX/EN
LS24F350FHUXEN
LS24F352FHUXEN
LS24F356FHUXEN
LC24F390FHUXEN
LC24F396FHUXEN
LS24R350FHUXEN
LC24RG50FQUXEN
LC24FG73FQUXEN
LS24H650GDUXEN
LS24E65UDWG/EN
LS24E65UXWG/EN
LS24E65KBW/EN
LS24E65KBWV/EN
LS24E65UXWF/EN
LS24E45KBSV/EN
LS24E45KMS/EN
LS24E45UFS/EN
LS24H650FDUXEN
LS24E65UPLC/EN
LS24E45KBL/EN
LS24E45UDLG/EN
LS24E20KBL/EN
LS24H850QFUXEN
LS27E330HZX/EN
LS27E332HZX/EN
LS27F350FHUXEN
LC27F390FHUXEN

Rozmiar
22"
22"
22"
22"
22"
22"
22"
22"
22"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24”
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
24"
27"
27"
27"

Kod usługi / Opis

Koszt usługi (brutto)

P-LM-NPXP25O
Usługa obejmuje wymianę panela
w przypadku wystąpienia choć
jednego martwego piksela
w przeciągu pierwszych 90 dni od daty zakupu
Produktu Samsung. Okres 90 dni liczony
jest od daty zakupu do daty zgłoszenia usterki
do Samsung.

44,00 zł

P-LM-NPXP30O
Usługa obejmuje wymianę panela
w przypadku wystąpienia choć
jednego martwego piksela

LC27F396FHUXEN
LC27F398FWUXEN
LC27R500FHUXEN
LC27H580FDUXEN
LC27F591FDUXEN
LC27H711QEUXEN
LS27R750QEUXEN
LC27FG73FQUXEN
LC27JG50QQUXEN
LC27HG70QQUXEN
LS27H650FDUXEN
LS27E45KBH/EN
LC27H800FCUXEN
LC27RG50FHUXEN
LS27H850QFUXEN
LU28E570DS/EN
LU28E85KRS/EN
LU28H750UQUXEN
LS32F351FUUXEN
LC33F39MFUUXEN
LC32F391FWUXEN
LC32H711QEUXEN
LU32J590UQUXEN
LU32R590CWUXEN
LS32R750UEUXEN
LC32JG51FDUXEN
LC32HG70QQUXEN
LS32D85KTSR/EN
LU32H850UMUXEN
LS34J550WQUXEN
LC34F791WQUXEN
LC34J791WTUXEN
LC34H890WJUXEN

27"
27"
27"
27"
27"
27"
27"
27"
27"
27"
27"
27"
27"
27"
28"
28"
28"
32"
32”
32"
32"
32"
32"
32"
32"
32"
32"
32"
34"
34"
34"
34"

LC43J890DKUXEN

43"

LC49HG90DMUXEN

49"

LC49RG90SSUXEN

49"

LC49J890DKUXEN

49"

w przeciągu pierwszych 90 dni od daty zakupu
Produktu Samsung. Okres 90 dni liczony
jest od daty zakupu do daty zgłoszenia usterki
do Samsung.

P-LM-NPXP30O
Usługa obejmuje wymianę panela
w przypadku wystąpienia choć
jednego martwego piksela
w przeciągu pierwszych 90 dni od daty zakupu
Produktu Samsung. Okres 90 dni liczony
jest od daty zakupu do daty zgłoszenia usterki
do Samsung.

52,00 zł

52,00 zł

P-LM-NPXP32O
Usługa obejmuje wymianę panela
w przypadku wystąpienia choć
jednego martwego piksela
w przeciągu pierwszych 90 dni od daty zakupu
Produktu Samsung. Okres 90 dni liczony
jest od daty zakupu do daty zgłoszenia usterki
do Samsung.

56,00 zł

P-LM-NPXP57O
Usługa obejmuje wymianę panela
w przypadku wystąpienia choć
jednego martwego piksela
w przeciągu pierwszych 90 dni od daty zakupu
Produktu Samsung. Okres 90 dni liczony
jest od daty zakupu do daty zgłoszenia usterki
do Samsung.

97,00 zł

Załącznik nr 2 – Warunki Samsung GUARD Serwis do promocji „Zero pikseli dla monitorów
nabiurkowych”
(1) Definicje
Użyte w niniejszym dokumencie zwroty mają następujące znaczenie:
Samsung

Oznacza Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02676 Warszawa.

Produkt Samsung

Oznacza produkt marki Samsung, wprowadzony do obrotu na
terenie Polski przez Samsung.

Samsung GUARD Serwis© Oznacza dodatkową usługę serwisową Samsung, w ramach której
Samsung będzie usuwał wady Produktu Samsung, które się w nim
ujawnią w Okresie Samsung GUARD Serwis©. Warunkiem
skorzystania z usługi Samsung GUARD Serwis© jest dokonanie
zakupu sprzętu objętego promocją „Zero pikseli dla monitorów
nabiurkowych” i rejestracja go na dedykowanym formularzu
internetowym i pozytywne przejście weryfikacji.
Okres Gwarancji

Okres Samsung GUARD
Serwis©

Gwarancja Standardowa

Oznacza standardowy okres gwarancji (24 lub 36 miesięcy), liczony
od daty zakupu nowego Produktu Samsung, określony w Gwarancji
Standardowej.
Oznacza czas trwania usługi Samsung GUARD Serwis©, który
rozpoczyna bieg w dniu następnym po dniu zakupu Produktu
Samsung, przez okres 90 dni lub do wyczerpania świadczeń
wykonanych, wypłaconych w ramach usługi GUARD Serwis©,
które nie mogą przekroczyć wartości Produktu objętego usługą, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Oznacza standardową gwarancję udzieloną na Produkt Samsung,
zgodną z zasadami i warunkami zawartymi w wydanym Klientowi
wraz z Produktem Samsung dokumencie gwarancyjnym.

(2) Postanowienia ogólne
Usługa Samsung GUARD Serwis© jest usługą umożliwiającą Klientom skorzystanie z
rozszerzonych usług serwisowych. Samsung GUARD Serwis© nie stanowi gwarancji w

rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego. Podstawowe warunki realizacji zgłoszeń serwisowych
określone w Gwarancji Standardowej obowiązują również dla usługi Samsung GUARD Serwis©,
z zastrzeżeniem punktów wymienionych poniżej. Okres Samsung GUARD Serwis© rozpoczyna
się w dniu następnym po dniu zakupu Produktu Samsung, z zastrzeżeniem że warunkiem
skorzystania z usługi Samsung GUARD Serwis© jest dokonanie zakupu produktów marki
Samsung objętego promocją „Zero pikseli dla monitorów nabiurkowych”, rejestracji Produktu
na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.pixelguard.samsung.pl. Zasady i warunki
gwarancji udzielanej na Produkty Samsung oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące
usługi
Samsung
GUARD
Serwis©
są
dostępne
na
stronie
internetowej
www.pixelguard.samsung.pl. W celu uniknięcia wątpliwości wskazujemy, że uprawnienia
określone w niniejszych warunkach nie uchybiają uprawnieniom konsumentów wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z postanowień gwarancji jakości.
(3) Serwis
W przypadku ujawnienia wady Produktu Samsung w czasie trwania Okresu Samsung GUARD
Serwis©, Samsung zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy zgodnie z warunkami
Samsung GUARD Serwis© z uwzględnieniem odpowiednich zasad i warunków realizacji usługi
serwisowej określonej w Gwarancji Standardowej.
Do realizacji naprawy w ramach usługi Samsung GUARD Serwis© użyte będą części oryginalne
nowe lub części odnowione o tych samych parametrach. Części wymienione przechodzą na
własność Samsung, zaś nowe lub naprawione części stają się własnością Klienta.
Samsung GUARD Serwis© nie obejmuje wymiany Produktu Samsung na wolny od wad, chyba
że naprawa Produktu Samsung w ramach usługi Samsung GUARD Serwis© nie będzie możliwa.
W razie niemożliwości naprawy, w przypadku wymiany Produktu Samsung po upływie Okresu
Gwarancji, Klient otrzyma Produkt Samsung wolny od wad (i) taki sam (z zastrzeżeniem, że
może być to produkt używany, przy czym będzie on posiadał nie gorsze cechy jakościowe,
funkcjonalne oraz wartość nie mniejszą niż Produkt Samsung oddany do naprawy) lub (ii) za
zgodą Klienta - inny podobny Produkt Samsung posiadający nie gorsze cechy jakościowe,
funkcjonalne oraz nie mniejszej wartości niż Produkt Samsung oddany do naprawy, według
oceny z chwili zgłoszenia Produktu Samsung do naprawy (przy ocenie nie zostanie uwzględniony
spadek wartości Produktu Samsung wynikający z wystąpienia usterki podlegającej usłudze
Samsung GUARD Serwis©). W razie braku możliwości naprawy lub wymiany Produktu Samsung
na powyższych warunkach, Klient będzie uprawniony do uzyskania zwrotu wartości wadliwego
Produktu Samsung, według wyceny z chwili zgłoszenia Produktu Samsung do naprawy (przy
wycenie nie zostanie uwzględniony spadek wartości Produktu Samsung wynikający z
wystąpienia usterki podlegającej usłudze Samsung GUARD Serwis©).

Wartość wszystkich świadczeń wykonanych, wypłaconych w ramach usługi GUARD Serwis© nie
może przekroczyć wartości Produktu, dla którego została aktywowana usługa Samsung GUARD
Serwis©. Przekroczenie tej wartości powoduje automatyczne zakończenie okresu
obowiązywania usługi GUARD Serwis©. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o
zakończeniu usługi.
W razie dokonania wymiany części Produktu Samsung w ramach usługi Samsung GUARD
Serwis©, na wymienione części udzielona zostaje 3-miesięczna gwarancja jakości.
W razie dokonania wymiany Produktu Samsung przez Samsung w ramach usługi Samsung
GUARD Serwis©, wymieniony Produkt Samsung objęty jest tylko Gwarancją Standardową.
W razie dokonania wymiany Produktu Samsung przez Samsung w ramach Standardowej
Gwarancji, wymiana taka nie wpływa na długość okresu obowiązywania usługi Samsung GUARD
Serwis©, tzn. wymieniony Produkt Samsung objęty jest usługą Samsung GUARD Serwis© przez
okres pozostały do zakończenia pierwotnego Okresu Samsung GUARD Serwis© i okres ten nie
ulega odnowieniu lub przedłużeniu. Niezależnie od powyższego, wymieniony Produkt Samsung
objęty również jest Gwarancją Standardową. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić
Samsung w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania wymienionego Produktu Samsung, w celu
przepisania usługi Samsung GUARD Serwis© na nowy Produkt Samsung.
Wymienione poniżej warunki usługi Samsung GUARD Serwis© regulują odmiennie odpowiednie
warunki realizacji usług serwisowych od Gwarancji Standardowej i w przypadku rozbieżności
zastosowanie mają poniższe zapisy:
a) Samsung GUARD Serwis© dotyczy jedynie Produktów Samsung zakupionych w Polsce.
b) Zakres terytorialny usługi Samsung GUARD Serwis© obejmuje wyłącznie teren Polski.
c) Akcesoria, przewody, materiały eksploatacyjne, oraz części naturalnie zużywające się
podczas eksploatacji, nie podlegają usłudze Samsung GUARD Serwis© Koszty czynności
serwisowych dotyczących usterek nieobjętych Gwarancją Standardową oraz nieobjętych
usługą Samsung GUARD Serwis© będą pokrywane przez Klienta, pod warunkiem
uprzedniego poinformowania Klienta o tych kosztach i uzyskaniu jego akceptacji.
Samsung GUARD Serwis© nie obejmuje usterek, ani wad:
a) Powstałych z winy umyślnej użytkownika Produktu Samsung lub osoby trzeciej.
b) Polegających na uszkodzeniu dodatkowych akcesoriów: materiałów eksploatacyjnych,
przewodów oraz pozostałych niebędących standardowym wyposażeniem Produktu
Samsung.
c) Powstałych w wyniku naturalnego zużycia Produktu Samsung, w tym m.in. obniżenia
jasności ekranu, wypalenia ekranu, utrwalenia fragmentów obrazu na ekranie.

d) Będących różnego rodzaju uszkodzeniami estetycznymi powstałymi z przyczyn
zewnętrznych, np. mechanicznych, w wyniku zjawisk atmosferycznych m.in. wgniecenia,
zadrapania, wytarcia, odbarwienia, które nie mają wpływu na funkcjonowanie Produktu
Samsung.
e) Powstałych w wyniku ingerencji nieautoryzowanych podmiotów, w tym
nieautoryzowanego punktu naprawczego.
f) Powstałych w wyniku instalacji, eksploatacji, użytkowania Produktu Samsung w sposób
niezgodny ze specyfikacją Produktu Samsung, niezgodnie z instrukcją obsługi.
g) Oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z Produktem Samsung.
Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów.
h) Będących skutkiem wadliwego lub częściowego działania Produktu Samsung,
spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy współpracującymi z
Produktem Samsung urządzeniami, zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy
pochodzących lub zainstalowanych przez osoby trzecie inne niż Samsung oraz wpływem
wirusów komputerowych.
i) Pozostałych usterek wykluczonych w Gwarancji Standardowej na dany Produkt
Samsung.
(4) Siła Wyższa
Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przeszkody, opóźnienia bądź niedopełnienia
zobowiązań, wynikających z usługi Samsung GUARD Serwis©, jeśli zostały one spowodowane
wystąpieniem siły wyższej, to jest zdarzeniem zewnętrznym, którego nie można przewidzieć, ani
mu zapobiec środkami zwykłymi lub zabezpieczyć się przed nim.
(5) Dane
Realizacja przez Samsung warunków usługi Samsung GUARD Serwis© wiąże się z istotnym
ryzykiem utraty danych zawartych w danym Produkcie Samsung. W związku z tym, Klient jest
zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowej, bądź zabezpieczenia swoich danych w inny
sposób. Samsung nie odpowiada za ewentualną utratę danych Klienta zawartych w Produkcie
Samsung podczas realizacji warunków usługi Samsung GUARD Serwis©.
(6) Wymagania dotyczące zgłaszania reklamacji
Zgłoszenia Klienta dotyczące wad Produktów objętych warunkami usługi Samsung GUARD
Serwis© muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:
a.

Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z telefonicznym Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung dostępnym pod numerem 801 172 678, w celu ustalenia szczegółów
przeprowadzenia czynności serwisowych, maksymalnie w okresie 14 dni kalendarzowych
od daty powstania usterki i nie później niż przed upływem terminu obowiązywania usługi

GUARD Serwis© Niezachowanie tego terminu przez Klienta może powodować odmowę
naprawy lub zmniejszenia jej zakresu, o ile przyczyniło się to zwiększenia szkody.
b.

Klient jest zobowiązany do dostarczenia modelu, numeru seryjnego Produktu Samsung,
dowodu zakupu na Produkt Samsung .

c.

Klient jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego opisu, daty i okoliczności
powstania usterki.

d.

Klient jest zobowiązany stosować się do instrukcji Autoryzowanego Centrum
Serwisowego.

Powyższy dokument nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
(7) Zastrzeżenie możliwości zmiany Warunków
Samsung zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych Warunków Usługi Samsung GUARD
Serwis© w toku świadczenia Usługi. Wszelkie ww. zmiany będą miały zastosowanie do zgłoszeń
wad Produktów dokonywanych po danej zmianie. Do zgłoszeń wad Produktów dokonanych
przed daną zmianą, będą miały zastosowanie obowiązujące do jej momentu Warunki Usługi
Samsung GUARD Serwis©.

Załącznik nr 3 – Lista podmiotów prowadzcych punkty handlowe

L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nazwa firmy
"ZHU Sprzętu Biurowego i Łączności ""ELTECHBIUR"""
Abarta Sp. z o.o.
Advatech sp. z o.o.
ALIBABA CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.
Allper Sp. z o.o. Sp. K.
Altbit Sp. z o.o.
Alto Computers Spólka Jawna
AMPQ Pro
AMPQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
AND COMPUTERS
And Computers s.c.
ANTCOMPUTERS
Apollo Sp. z o.o.
Arcus Soft Adam Czerwonka
Arest computers
ARSO KOMPUTERY
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS 2
Asseco Poland S.A.
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o.
ATRASYS Sp. z o.o.
ATUT KOMPUTER
BALTA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Bechtle direct Polska Sp. z.o.o.
BERG-MUELLER s.c.
BERTELSMANN MEDIA Sp. z o.o. (Arvato)
BEST-LINE Łukasz Janota
BETA Systemy Alarmowe Sp.j.
Betacom SA
BINCOM Joanna Patrzyk Spółka Jawna
Bino Computers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara S.J.
Bit computer Juliusz Jaworski
Bit-Technologies Piotr Tomczyk Dariusz Biernat Maciej Permus Spó?ka Jawna
Blue Technology Sp. z o.o.
BrawoCom
CD Projekt Krakow SP.Jawna
Centrum Informatyki ZETO SA

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Centrum Komputerowe PLANETA MarcinDejas
CEZAR
CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SPÓŁKA JAWNA
CEZAR SP. Z O.O. Z SIEDZIBA W GRODZISKU MAZOWIECKIM
COMP SA
Compart
COMPUTER GROUP PAKT WITECKI,MARCINIAK Spółka Jawna
COMSET S.A.
CONNEXX Piotr Kucharz
CORTLAND SP Z O O
CPU Zeto
Delkom 2000 Sp. z o.o.
DEVCOM II Krzysztof Dratwiński
DM GROUP POLAND SP Z O O
DOMOLAND SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dovista
DYNAMICS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Edsoft
EIP Sp. z o.o.
Eldorado Computers Sp.J.
ELKOMP J.Możdżeń,P.Woźniak
eMarket Sp. z o.o.
EMTS Sp. zoo
ENERGYIT Sp. z o.o.
eo Networks S.A.
EPA SYSTEMY SP Z O O
Eptimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Esc.pl Sp. z o.o.
euro.com.pl
EXENCE S.A.
Exorigo-Upos Sp. z o.o.
Extreme PC s.c.
Fabryka 99
FIRECOM SP. Z O.O.
FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA QVADRO Toczek Mariusz
FORCOM Sp. z o.o.
FOXKOMPUTER Marcin Tarasiuk
FUTURA SOCIK MARIUSZ
GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

GAMP
Geotechnology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Giga Multimedia
GRAL
GREENCOMP Sp. z o.o.
GRUPA MARCOVA POLSKA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
HANZO ŁUKASZ PIOTROWIAK
Hardsoft-Telekom
Hescomp s.c.
Heskomp/nikolnet
Hitech M. Żwirko, F. Żwirko spółkajawna
Horowska Joanna, It-Centrum
HPCC Herkules PC Components Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Kom.
HYPERCUBE S C
iCOMP.pl
iCOMP.pl Łukasz Juszczyk i Jarosław Padula Spółka jawna
INDATA SOLUTIONS S.A
InFast Spzoo
INFICO Sp. z O. O.
INFO-COM S.C
Infomex Sp. z o o
Infonet Projekt S.A.
INFORES PoBo Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
INFOS Systemy Komputerowe
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
INTEGRATED SOLUTIONS SP Z O O
INTER SERVICE MARIUSZ PODLEŚNY
INVAR PC Media Sp. z o.o.
IT Business Group sp. z o.o.
ITCare Paweł Staszewski
ITPunkt Sp. z o.o.
IzaComp Przedsiębiorstwo Techniki Komputerowej i Biurowej
JB Multimedia
JUPITER INTEGRATION SP Z O O
KAMSOFT S.A.
KANARDI
Koma Nord Sp. z o. o.
Kombit Plus
Kom-IT Artur Sitkiewicz
Komputronik Biznes
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komputronik.pl
KONTRAST SYSTEMY KOMPUTEROWE
KTK TECH SP. Z O.O.
KWARK 2 KOMPUTER JASKOLSCY SP.J
KWARK KOMPUTER TYSIĄCZNI SP.J.
LOBOS
LOCO ADAM SAWCZUK SŁAWOMIR SZYŁKO SPÓŁKA JAWNA
Login Computer
LOGON S.A.
LynX IT Sp. z o.o.
Mad System s.j.
MALIBU PC R.BUJALSKI W.DEJER I R.MACIAK SPÓŁKA JAWNA
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
MARKIT.PL Sp. z o.o.
MAT US｣UGI INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SPﾓ｣KA KOMANDYTOWA
Max Computers
MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A
mediaexpert.pl
mediamarkt.pl
MK-SYSTEM SP. Z O.O.
morele.net
MX Solutions
NCNETCOM SP Z O O
Nelro Data SA
NELRO DATA WROCŁAW SPÓŁKA
neonet.pl
NET RESCUE SP Z O O
NETLAND COMPUTERS SP Z O O
NET-S M. Chmielewski, J. Chmielewska Spółka Jawna
NETZ SP Z O O
Newind
Nitron Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nkk System
Nomacom Group Sp. z o.o.
NOTEBOOKI Dariusz Kuźniewski
NOTEBOOKI PL SP Z O O
NTT SYSTEM S A
Nunatak
Olprint Sp. z o.o.
One System Sp. z o.o.
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Optima Serwis Sp. z o.o. Sp.k
P.P.H.U.SEGAL Sebastian Waindzoch
Parser Sp. z o.o.
PC POINT Tomasz Stasiak
Perfect Displays
PHU Vector Sp. z o.o.
Planetcom
PM-Digital
Polsoft Engineering Sp. z o.o.
PPHU SMK Radosław Skiba
Pretor Sp. z o.o.
PRO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ProData Sp. z o.o.
PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. zo.o.
PROJECT
Projekt Multimedia S.c.
ProLine Sebastian Ponikowski
Prometeusz sp. z o.o.
Proxeo Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowe iCOD.pl Marek Korzus
Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER
PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o.
PS Computer Sp. z o.o.
QUAD PRO SP Z O O
QUMAK-SEKOM S.A.
Ramsat
RB Computer Sp. z o.o.
Restor S.J.
RIVA IT SP. Z O.O.
RK-Technology.pl Rafał Konopka
RYBAK RAFAŁ PLANETCOM
S&T Poland Sp. z o.o.
Salon Komputerowy Net
Salon Komputerowy PC-MARKET
saturn.pl
Senetic
SIETOM sp. z o.o.
SILTEC SP Z O O
SILVER COMPUTER SZUMILAS ALEKSANDER
SLX Sp. z o.o. oddział Wrocław

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

Soft Group Wojciech Mioduszewski
SOFTON S.C. D.Żywiołowski, D.Żywiołowska, M.Zemfler, P.Juszczak
STAN-MIT-SERWIS Jerzy Staniewski
Starcom sp.j.
STATIM Piotr Wypijewski
Strefa IT Przemysław Olszański
SUNTAR Sp. z o.o.
SUPPORT ONLINE SP. Z O.O.
TALEX S.A.
Techsource sp komandytowa
Techsource Sp. z o.o.
TELSAR Sp. z o.o.
TOP RENTAL Sp. z o.o.
TORX KRZYSZOF SZNAJDER, MARCIN TABAK
TRECOM Sp. z o.o.
Tryton
T-Systems
Vector On-Line Sp. z o.o.
Veriti Sp. z o.o.
Vico Sp. J. D. Daniłowski, K. Zakrzewski
Vida
VISIONCUBE Spółka Akcyjna
WASKO S.A.
Wiko s.c. Grażyna Walczyna Wiktoria Kuszelińska
WNDCOMP Paweł Cichocki
Xcomp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
x-kom.pl
ZETO Rzeszów
ZETO S.A.
Zip Office Sp. z o.o
ZOYA LAB Arkadiusz Dawid Lorenz

