
 

Zasady promocji: 

1. Promocja jest organizowana przez Samsung Electronics Polska sp. z o.o. 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  w  

Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS 0000128080,  

kapitał  zakładowy  52.759.500  PLN,  NIP  526-10-44-039,  REGON  011612810.  Organizator  jest 

fundatorem nagród w Promocji. Promocja jest organizowana w terminie od  01.09.2021 od godz. 16:00 do 

dnia 31.12.2021r. lub do wyczerpania puli zamówień  promocyjnych. 

2. Promocją objęte są urządzenia Samsung Galaxy Z Fold3 5G oraz  Z Flip3 5G („Urządzenia”). 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

4. Pula zamówień  promocyjnych w Promocji wynosi 440 sztuk. Pula kodów promocyjnych jest wyższa.  

5. W promocji mogą wziąć udział klienci zaproszeni do Promocji przez przedstawicieli Organizatora, którzy 

otrzymali kod promocyjny. Klientem w rozumiem niniejszych zasad są a) osoby fizyczne prowadzące 

jednoosobową  działalność gospodarczą posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej; b) osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

dokonujące zakupu Urządzenia u Partnera Handlowego na warunkach określonych w niniejszych zasadach . 

Klient nie może przekazać kodu promocyjnego osobom trzecim.  

6. Zakup Urządzenia na warunkach określonych w niniejszych zasadach u niżej wskazanych partnerów 

handlowych uprawnia do udziału w promocji: 

 

LP Nazwa Partnera Handlowego 

1. Orange Polska S.A. 

2. P4 Sp. z o.o. 

3. Polkomtel Sp. z o.o. 

4. T-Mobile Polska S.A. 

 

 

7. W promocji klient spełniający warunki promocji może otrzymać: 

a) zwrot na konto w wysokości 500 zł - w przypadku zakupu smartfona Galaxy Z Fold3 albo Z Flip3, 

b) w przypadku zakupu smartfona Samsung Galaxy Z Fold3 dodatkowo  Notepack (etui Flip Cover z rysiekim S 

Pen w kolorze czarnym oraz ładowarka sieciowa 25W) o łącznej wartości 361 zł brutto. Cena na dzień 

11.08.2021r. w sklepie www.samsung.pl. 

 

8. W Promocji mogą wziąć udział klienci posiadający kod promocyjny, którzy łącznie: 

a) w okresie 01.09.2021 do dnia 31.12.2021 do godz. 23:59 zakupili Z Fold3 albo Z Flip3 („Urządzenie”) u 

Partnera Handlowego (data zakupu Urządzenia - data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu 

internetowego Partnera Handlowego lub zakupu w sklepie stacjonarnym Partnera Handlowego), a 

następnie je zakupili,. Podczas zakupu, Klient zostanie poinformowany o możliwości wzięcia udziału w 

Promocji. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na wzięcie udziału, zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-

mail celem umożliwienia wysłania przez Samsung dla Klienta; kodu promocyjnego na podany adres e-mail 

(nie będzie on wykorzystywany w żadnym inny celu i zostanie niezwłocznie usunięty po zakończeniu 

Promocji). 

b) od dnia 01.09.2021 do dnia 31.12.2021  wypełnili Formularz zgłoszenia do Promocji, dostępny na stronie 

https://www.samsung.com/pl/campaign/smartphones/zwrot/ na zasadach określonych na stronie oraz 

http://www.samsung.pl/


załączyli dowód zakupu Urządzenia oraz wpisali kod promocyjny otrzymany  od przedstawicieli 

Organizatora podczas zakupu Urządzenia.  

9.  W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie klienci, którzy dokonali zakupu Urządzenia u Partnera 

Handlowego potwierdzonego fakturą i wpisali kod promocyjny w Formularzu. 

10.  Zasady sprzedaży Urządzenia w tym jego cenę detaliczną określa w pełni samodzielnie Partner Handlowy i 

Organizator nie ma na te zasady. 

11. Każdy dowód zakupu Urządzenia może być zgłoszony w ramach Promocji tylko jeden raz.  

12. Reklamacje należy składać nie później niż do 30.01.2022 roku. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje 

możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

13. Wszelkie reklamacje należy składać w formie maila na adres premiagalaxy@smolar.pl 

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w Promocji 

stanowi załącznik nr 1 do Zasad. Szczegółowe  informacje  na  temat  przetwarzania  danych  osobowych  

przez  Organizatora  znajdują  się  w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: 

https://www.samsung.com/pl/info/privacy. 

15. Jeżeli nagrody  przekazane klientom w ramach promocji podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym dla osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyznane klientom świadczenia w zakresie nagrody 

zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa 

nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku, który 

zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie 

stosownego potrącenia. 

16. Klient traci prawo do udziału w Promocji i  nagród w przypadku skorzystania przez klienta  z ustawowego 

lub umownego (przyznanego przez sprzedawcę) prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzenia. 

Uczestnik, który zarejestrował się w promocji, a następnie odstąpił od zakupu Urządzenia zobowiązany jest 

do zgłoszenia tego Organizatorowi na adres mailowy: premiagalaxy@smolar.pl 

 

 

https://www.samsung.com/pl/info/privacy

