
 

 

Regulamin Promocji 

„Samsung Galaxy Z Fold 2 & Z Flip 5G - Odkup na www.samsung.com” 

 

1. Promocja trwa od 04.05.2021 do 18.05.2021. 

2. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie klienci tj. pełnoletnie osoby fizyczne 
będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujące 
zakupu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub 
zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i posiadający stałe 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („klient”). 

3. W ramach promocji klienci, którzy 1) planują zakupu urządzenia marki Samsung w 
sklepie www.samsung.pl, 2) sprzedadzą w ramach odkupu swoje stare urządzenie 
partnerowi promocji spółce BELMONT TRADING UK Limited otrzymają kod rabatowy 
uprawniający do otrzymania zniżki na zakup nowego urządzenia Samsung w sklepie 
samsung.pl, zgodnie z poniższymi warunkami promocji. 

4. By skorzystać z promocji wejdź na stronę partnera smpl.belmont-renew.eu. Wyceń 
swoje stare urządzenie (smartfon, tablet, smartwatch), które chcesz sprzedać w 
ramach odkupu postępując zgodnie z instrukcjami na stronie. Pełną listę urządzeń 
objętych odkupem znajdziesz na stronie smpl.belmont-renew.eu. 

5. Wybierz na smpl.belmont-renew.eu urządzenie (smartfon Galaxy Z Flip 5G, Fold 2 5G), 
które planujesz kupić w sklepie www.samsung.pl. Listę objętych promocją urządzeń 
Samsung, na których zakup można wykorzystać kod rabatowy znajdziesz w 
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na stronie Organizatora promocji.. 
Modele Galaxy Z Flip 4G, Fold 2 4G nie są objęte promocją. 

6. Zakończ proces wyceny swojego starego urządzenia na stronie smpl.belmont-
renew.eu, zapisz kod rabatowy, który wyświetli się na stronie z podsumowaniem. Kod 
rabatowy wykorzystaj na zakup wybranego przez Ciebie nowego urządzenia 
Samsung w kroku 5 w sklepie www.samsung.pl. Kwota kodu rabatowego zależy od 
rodzaju urządzenia Samsung, które chcesz zakupić w sklepie www.samsung.pl, 
Wysokość kodu rabatowego możesz sprawdzić w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

7. Kod rabatowy ważny jest do 21.05.2021 i może być wykorzystany jednorazowo 
wyłącznie na zakup wybranego przez Ciebie w kroku 5 urządzenia Samsung. Kod 
rabatowy nie podlega wymianie na inne świadczenie lub gotówkę. 

8. Wyślij do partnera promocji – spółki BELMONT TRADING UK Limited– bezpłatnie stare 
urządzenie sprzedawane i wycenione w ramach odkupu w dogodny sposób i 
zgodnie z opcjami wysyłki wskazanymi na stronie www.smpl.belmont-renew.eu, w 
terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu wyceny. W ciągu 30 dni od otrzymania 
sprzedawanego urządzenia BELMONT TRADING UK Limited dokona przelewu ceny za 



sprzedawane w ramach odkupu urządzenie na podane przez ciebie konto bankowe, 
zgodnie z wyceną. 

9. Wejdź na stronę samsung.pl i kup wybrane w kroku 5 przez siebie urządzenie 
Samsung, objęte promocją. Dodaj je do koszyka, wpisz kod rabatowy w polu kod 
rabatowy. Zapłacisz za nowe urządzenie mniej wykorzystując rabat na zakup 
nowego urządzenia. 

10. Organizatorem promocji i podmiotem wydającym kody rabatowe jest I-Terra sp z 
o.o. 

11. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy partnerem promocji (BELMONT 
TRADING UK Limited), a klientem. Cena smartfona, smartwatcha albo tabletu w ramach 
odkupu ustalana jest wyłącznie przez partnera promocji w oparciu o przyjęty przez 
niego cennik, z uwzględnieniem modelu, wieku oraz stanu urządzenia. Szczegółowe 
warunki odkupu znajdują się w regulaminie udostępnionym przez partnera promocji 
na stronie internetowej smpl.belmont-renew.eu. 

12. Pula kodów rabatowych dostępnych w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 
100 sztuk. 

13. Reklamacje związane z Promocją i kodami rabatowymi można zgłaszać do dnia 
05.06.2021 na adres support@samsung-sepol.zendesk.com. Niedochowanie ww. 
terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez klienta stosownych roszczeń 
na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

14. Reklamacje i pytania związane z procesem odkup należy kierować bezpośrednio 
do partnera promocji spółki Belmont.  

 

Załącznik nr 1 - Modele urządzeń objętych promocją 

 

Marketing Name EAN SKU 

Galaxy Z Flip 5G 8806090636998 SM-F707BZNAXEO 

Galaxy Z Flip 5G 8806090699405 SM-F707BZAAXEO 

Galaxy Fold 2 5G 8806090662874 SM-F916BZKAXEO 

Galaxy Fold 2 5G 8806090661778 SM-F916BZNAXEO 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 – Wysokości kodów rabatowych 

Model zakupionego 
urządzenia EAN SKU SKU 

Galaxy Z Flip 5G 8806090636998.00 SM-F707BZNAXEO 700 pln 
Galaxy Z Flip 5G 8806090699405.00 SM-F707BZAAXEO 700 pln 
Galaxy Fold 2 5G 8806090662874.00 SM-F916BZKAXEO 1000 pln 

Galaxy Fold 2 5G 8806090661778.00 SM-F916BZNAXEO 1000 pln 
 

 


