Regulamin promocji dla konsumentów
„Piękno w prezencie”

§1
Definicje

1. Promocja – akcja promocyjna o charakterze sprzedaży premiowej skierowana do
Uczestników dokonujących zakupu Produktów, organizowana i prowadzona na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator lub Samsung – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14,
wpisanej 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 zł, NIP 526-10-44-039,
REGON 011612810.
3. Cursor - Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000338509, NIP 521-31-41-885, o kapitale zakładowym 1 635 175 zł w
całości opłaconym, działający na zlecenie Organizatora w celu wsparcia Organizatora w
obsłudze Promocji.
4. Produkt – nowa pralka/pralko-suszarka Samsung AddWash lub nowa suszarka
Samsung (z listy produktów biorących udział w Promocji, przedstawionej w Załączniku nr
1 do Regulaminu) oznaczone znakiem towarowym Samsung, wprowadzone do obrotu
przez Samsung na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Uczestnik – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadający stałe
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do
czynności prawnych, dokonujący zakupu Produktu w punkcie handlowym lub sklepie
internetowym na terenie Polski, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i
zaakceptował jego postanowienia oraz spełnił wszystkie warunki w nim określone.
6. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.addwash.samsung.pl

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa w Promocji,
czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób
składania skarg i wniosków związanych z Promocją. Promocja organizowana jest w

1

okresie od 06.10.2017r., godz. 00:01 do dnia 30.11.2017 r., godz. 23:59:59 lub do
wyczerpania puli wszystkich Nagród, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
2. Do udziału w Promocji, która prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
uprawnia zakup Produktu w postaci:
a) pralki/pralko-suszarki Samsung AddWash,
b) suszarki Samsung
z listy Produktów biorących udział w Promocji w sklepach stacjonarnych lub sklepach
internetowych, w okresie od dnia 06.10.2017 r., godz. 00:01 do dnia 30.11.2017.,
godz. 23:59:59. 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, a w przypadku zakupów w punkcie
handlowym będącym sklepem internetowym – decyduje chwila wysłania przez
Uczestnika zamówienia na serwer sklepu.
3. Wszystkie zgłoszenia Produktów do Promocji mogą być dokonane wyłącznie w terminie
14 dni od daty dokonania zakupu Produktu widniejącej na paragonie lub fakturze, jednak
w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż do 14.12.2017 do godziny 23:59:59.
Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenie do niniejszej Promocji wymaga utworzenia konta Samsung Account.
Szczegóły pod adresem: https://account.samsung.com/account/signUp.do
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora.
§3
Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup Produktu i dokonanie zgłoszenia do
Promocji w terminie i formie określone w § 3 ust. 2 Regulaminu.
2. W celu uzyskania nagrody Uczestnik powinien:
a) dokonać zakupu Produktu określonego w Regulaminie w okresie trwania
Promocji,
b) przesłać, w terminie 14 dni od dnia zakupu Produktu, jednak nie później niż do
14.12.2017 r. do godziny 23:59:59, za pośrednictwem Strony internetowej,
prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Promocji, wraz z
dołączonym skanem dowodu zakupu dokumentującego nabycie Produktu w
punkcie handlowym (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia
na serwer, obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony
internetowej). Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga
posiadania konta Samsung Account, które założyć można w procesie rejestracji
Produktu w Promocji za pomocą funkcji „Utwórz konto”.
c) przesłać do Organizatora w wskazanym terminie (5 dni roboczych), ewentualne
informacje/dokumenty dodatkowe, jakich zażąda Organizator zgodnie z § 3 ust.
12 niniejszego Regulaminu.
Dowód zakupu powinien zawierać pełną nazwę Produktu (numer modelu), pod rygorem
nieważności zgłoszenia. Zgłoszenie z dowodem zakupu, który nie zawiera pełnej nazwy
Produktu zostanie odrzucone, jeśli Uczestnik nie potwierdzi numeru modelu.
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3. Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia do Promocji należy rozumieć w
szczególności formularz wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych
jako obligatoryjne. Są to:
a) imię Uczestnika;
b) nazwisko Uczestnika;
c) ulica (adres zamieszkania Uczestnika);
d) nr domu (adres zamieszkania Uczestnika);
e) kod pocztowy (adres zamieszkania Uczestnika);
f) miasto (adres zamieszkania Uczestnika);
g) numer telefonu Uczestnika;
h) adres e-mail Uczestnika;
i) model zakupionego Produktu;
j) numer seryjny zakupionego Produktu;
k) data zakupu;
l) pełny adres sklepu – Punktu handlowego, w którym dokonano zakupu.
4. Data zakupu Produktu, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu Produktu nie
może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego do Promocji za
pośrednictwem Strony internetowej.
5. W przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Promocji, za zakup Produktu w
okresie trwania Promocji Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda:
a) za zakup pralki/pralko-suszarki Samsung AddWash bon podarunkowy do
perfumerii Douglas o wartości wskazanej w Załączniku nr 1, którego wysokość
200 zł albo 300 zł zależy od modelu zakupionego Produktu,
b) za zakup suszarki Samsung bon podarunkowy o wartości 300 zł do perfumerii
Douglas.
6. Bony mogą być realizowane w sklepach stacjonarnych Douglas na terenie Polski oraz na
stronie www.douglas.pl. Bony są bezterminowe.
7. Liczba Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi: 1000 szt bonów o wartości
300 zł oraz 3500 szt bonów o wartości 200 zł.
8. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Promocji przekroczy liczbę nagród, o uzyskaniu
nagrody decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia do Promocji (data, godzina,
minuta), zaś w przypadku takiej samej daty kolejność otrzymania zgłoszenia przez
Cursor (data, godzina, minuta). W przypadku, gdy po upływie terminu do dokonywania
zgłoszeń w Promocji, pozostaną niewykorzystane nagrody w danej puli bonów,
Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu takiego bonu Uczestnikowi, który dokonał
prawidłowego zgłoszenia w innej puli bonów, jednak w dacie dokonania przez niego
zgłoszenia ta pula bonów była już wyczerpana. O przyznaniu bonu z niewykorzystanej
puli bonów będzie decydować data zgłoszenia do Promocji.
9. Samsung poinformuje na Stronie internetowej o wyczerpaniu puli Nagród, o której mowa
powyżej i zakończeniu Promocji.
10. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
11. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Promocji nadsyłanych przez Uczestników w
ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch
zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony internetowej. O rezultacie weryfikacji
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Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (na podany przez Uczestnika w
Formularzu adres e-mail). W przypadku braków formalnych, Organizator wezwie
Uczestnika drogą mailową do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych.
Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych uprawnia Organizatora do
pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
12. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu
nabycia dokumentującego zakup Produktu lub dodatkowej weryfikacji, jak również
potwierdzania faktu zakupu w Punkcie handlowym m.in. w sytuacji gdy na załączonej
kserokopii dowodu zakupu widnieje niepełny model Produktu lub przedstawiony numer
seryjny jest nieprawidłowy.
13. Wydanie nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału do Promocji i
spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Promocji, nie później niż w
terminie do dnia 15.01.2018, za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Uczestnika,
wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Promocji.
14. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Promocji na ich ekwiwalent
pieniężny lub na inne nagrody, nie przewidziane w Regulaminie.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu
danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych
albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika.
16. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji wiele Nagród, w zależności od ilości
zakupionych Produktów.
17. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży zakupionego Produktu,
Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Nagrody otrzymanej w ramach
Promocji i przesłania jej do magazynu Cursor na adres: Cursor S.A. Łubiańska 10 hala B
Łubna, 05-532 Baniocha.
§4
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być składane przez Uczestników w
terminie do dnia 31.01.2018r. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres
Cursor: Cursor S.A. Skrytka Pocztowa 26, 26-611 Radom 12 z dopiskiem „Promocja
Piękno w prezencie”, lub pocztą elektroniczną na adres addwash.douglas@ms.cursor.pl
2. Reklamacja złożona w powyższych formach powinna zawierać pod rygorem nieważności
imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w
formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14).
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2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia
Promocji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w
formularzu zgłoszenia. Uczestnik podpisując zgłoszenie powinien wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu realizacji Promocji skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz. U. z
2016, poz. 922, dalej „u.o.d.o.”). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych
osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do wycofania swojej zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje
automatycznym wyłączeniem Uczestnika z niniejszej Promocji.
5. Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na
piśmie bądź drogą mailową o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych
danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których
dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są
zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe,
jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
7. Administrator danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia procesu reklamacji
opisanego w niniejszym Regulaminie powierzył Cursor S. A. z siedzibą w Warszawie (ul.
Równoległa 4A, 02-235 Warszawa) przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w
§ 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu , w trybie art. 31 u.o.d.o.

§6
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, u
partnerów handlowych oraz na Stronie internetowej.
2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że
inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile
nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
5. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez
Organizatora na Stronie internetowej odpowiedniego komunikatu odsyłającego do
zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej
14 dni. Uczestnicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą
mailową. Uczestnik, który nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał
dalszego udziału w Promocji.
6. Wszystkie Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część
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Załącznik nr 1

Produkt

Pralka

Pralko-suszarka

Suszarka

Model

Bon

WW70K5210XW
WW70K5210UW
WW70K5210VW
WW60K42138W
WW60K42109W
WW60K52109W
WW70K5213WW
WW70K5410UW
WW80K5410UW
WW80K5210WW
WW80K5210VW
WW80K5210UW
WW12K8412OW
WW90K6414QW
WW80K6414QX
WW90K7415OW
WW90K7415OX
WW80K6210RW
WW80K6414QW
WD80K5410OW
WD70K5410OW
WD90K6400OX
DV90M6200CW
DV90M5200QW

200 zł

DV90M52003W

300 zł

200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
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