Regulamin Akcji promocyjnej
„Kup laptop ASUS OLED i odbierz 5 kodow na vod.pl w prezencie”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), okresla warunki i zasady na jakich
odbywa się Akcja promocyjna pod nazwą „Kup laptop ASUS OLED i odbierz 5 kodow na
vod.pl w prezencie” (zwana dalej jako „Akcja promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Adam Kalinowski prowadzący działalnosc
gospodarczą pod firmą Melmak Adam Kalinowski z siedzibą przy ul. Walerego
Wroblewskiego 71/38, 94-032 Łodz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP:
7742948399, wpisu do rejestru REGON 383871034, (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Organizator przygotowuje Akcję promocyjną na zlecenie ASUS Polska Sp. z o.o.
4. Akcja promocyjna jest prowadzona w Sklepach internetowych: Asus, Delkom,
ilaptopy.pl,
Morele.net,
PCkomp,
TechLord
dostępnych
pod
adresami:
https://www.sklepasus.pl/,
https://delkom.pl/,
https://ilaptopy.pl/,
https://www.morele.net/, https://techlord.pl/ (zwane dalej: „Sklep internetowy”) oraz
w Sklepach fizycznych wskazanych na stronach: https://www.pckomp.pl/ (zwane dalej:
„Sklepy fizyczne”).
5. Akcja promocyjna nie dotyczy sprzedazy hurtowej.
6. Dedykowaną dla Akcji promocyjnej „Kup laptop ASUS OLED i odbierz 5 kodow na vod.pl
w prezencie” jest strona internetowa pod adresem https://asuspromocje.pl/FilmyVOD-z-Asus/ (zwana dalej: "Stroną promocyjną").
7. Akcja promocyjna jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Akcja promocyjna dotyczy wszystkich form płatnosci.

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej
1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej moze byc kazda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała
na terenie Polski, posiadająca pełną zdolnosc do czynnosci prawnych
i działająca jako konsument w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego, ktora spełni
wymagania zawarte w ust. 10 niniejszego paragrafu (zwana dalej: „Uczestnikiem”).
2. W Akcji promocyjnej nie mogą brac udziału pracownicy Organizatora Akcji promocyjnej
oraz członkowie ich najblizszych rodzin. Przez członkow najblizszej rodziny rozumie się
wstępnych, rodzenstwo, małzonkow oraz zstępnych.
3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 15.02.2022 r. o godz. 00:00 i trwa do
15.05.2022 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania Produktow promocyjnych w liczbie 900
sztuk.

4. Przedmiotem Akcji promocyjnej objętej niniejszym Regulaminem jest mozliwosc
uzyskania bonusu w postaci pakietu 5 kodow do VOD.PL (zwany dalej: „Produktem
promocyjnym”). Kody nie działają na pakiety TV na vod.pl . Wpisanie kodu w
odpowiednie miejsce (okienko) w Serwisie VOD (vod.pl), daje mozliwosc dostępu i
odtworzenia w Serwisie odpowiedniego filmu sposrod filmow dostępnych na vod.pl
(mozliwe wyjątki posrod filmow, za ktore nie mozna zapłacic kodem, filmow takich nie
będzie więcej niz 20% aktualnej oferty Serwisu VOD) przez 48 lub 72 godzin od
momentu poprawnego wpisania kodu. Jeden kod daje dostęp do jednego dowolnie
wybranego filmu w Serwisie VOD. Odtworzenie filmu mozliwe jest wyłącznie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej (konieczny jest polski nr IP uzytkownika). Kody wazne są do
29.05.2022 r.
5. Wartosc Produktu promocyjnego z pakietem 5 kodow do VOD.PL to 60 zł brutto, co
oznacza, ze Produkty promocyjne podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od
osob fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od
osob fizycznych.
6. Liczba Produktow promocyjnych jest ograniczona i wynosi 1300 sztuk.
7. O otrzymaniu Produktu promocyjnego decyduje kolejnosc zgłoszen, do momentu
wyczerpania Produktow promocyjnych.
8. O wyczerpaniu liczby Produktow promocyjnych Organizator powiadomi na Stronie
promocyjnej.
9. Warunkiem skorzystania z Akcji promocyjnej jest:
a) zakupienie za posrednictwem Sklepu internetowego lub w Sklepie fizycznym
wybranego laptopa OLED z załączonej do niniejszego Regulaminu listy laptopów
(zwany dalej: Produktem podstawowym) w terminie okreslonym w ust. 3, przy czym
zakupienie za posrednictwem Sklepu internetowego oznacza złozenie zamowienia na
Produkt podstawowy z Załącznika nr 1 do Regulaminu, a następnie zapłacenie jego ceny
zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego.
b) dokonanie przez Uczestnika w terminie nie dłuzszym niz do dnia 29.05.2022 godz.
23.59 Zgłoszenia udziału w Akcji promocyjnej za posrednictwem dedykowanego
formularza elektronicznego udostępnianego na Stronie promocyjnej pod adresem
https://asuspromocje.pl/Filmy-VOD-z-Asus/ przez:
I) wskazanie w polach formularza następujących danych osobowych: adres e-mail, II)
wskazanie numeru seryjnego Produktu podstawowego III) wyrazenie zgody na
postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
formularza IV) wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w
zakresie wskazanym w § 4 niniejszego Regulaminu - poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola formularza (zwane dalej: „Zgłoszeniem”).
10. Za moment dokonania Zgłoszenia uwaza się moment, w ktorym Zgłoszenie zostanie
zapisane na serwerze Organizatora.
11. Brak akceptacji warunkow niniejszego Regulaminu i wyrazenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika w zakresie wskazanym w § 4 Regulaminu uniemozliwia
udział w Akcji promocyjnej.

12. Po dokonaniu Zgłoszenia Organizator dokonuje weryfikacji spełnienia warunkow
zawartych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
13. W razie pozytywnej weryfikacji Organizatora, tj. potwierdzającej spełnienie warunkow
zawartych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Uczestnik w ciągu 14 dni od dokonania
Zgłoszenia otrzymuje na wskazany w Zgłoszeniu adres mailowy Produkt promocyjny.
14. Zakup jednego Produktu podstawowego uprawnia Uczestnika do jednokrotnego
skorzystania z Akcji promocyjnej oraz uzyskania tylko jednego Produktu promocyjnego.
15. Produkt promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięzny lub rzeczowy.
16. Organizator

nie ponosi odpowiedzialnosci za niemoznosc odbioru Produktu
promocyjnego z przyczyn od niego niezaleznych i/lub lezących po stronie Uczestnikow.
W szczegolnosci Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidłowosci,
wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail lub innych danych,
koniecznych do przekazania Produktu promocyjnego.
17. Jesli cała pula Produktow promocyjnych nie zostanie wyczerpana reszta pozostaje w
dyspozycji Organizatora.
§ 3 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej, Uczestnik moze
zgłaszac wyłącznie w formie pisemnej za posrednictwem poczty lub poczty kurierskiej
na adres biura Organizatora lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Organizatora kontakt@asuspromocje.pl
2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez
Organizatora, nie pozniejsza niz 30 dni od zakonczenia Akcji promocyjnej.
3. Kazda Reklamacja powinna zawierac dane osoby wnoszącej Reklamację (tj. imię,
nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail
w przypadku Reklamacji za posrednictwem poczty elektronicznej), powod reklamacji
oraz ządanie okreslonego zachowania się przez Organizatora (zwana dalej
„Reklamacją”).
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie.
5. Rozpatrzenie Reklamacji trwa 14 dni.
6. Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi listem poleconym
w przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej albo za posrednictwem poczty
elektronicznej w przypadku zgłoszenia Reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu
terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego)
albo data wysłania wiadomosci e-mail przez Organizatora.
7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezaleznego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczen na drodze
postępowania sądowego.

§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych w zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej
jest Adam Kalinowski prowadzący działalnosc gospodarczą pod firmą Melmak Adam
Kalinowski z siedzibą przy ul. Walerego Wroblewskiego 71/38, 94-032 Łodz na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7742948399 raz wpisu do rejestru
REGON 383871034, (zwany dalej „Administratorem”).
2. Dane osobowe Uczestnikow, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez
Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji
promocyjnej, przekazania bonusow, rozpoznania Reklamacji, zabezpieczenia i ochrony
przed roszczeniami Uczestnikow (art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej jako: „r. o.d.o.”).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Akcji
promocyjnej lub rozpatrzenia Reklamacji według zasad okreslonych w Regulaminie, a
po tym okresie dla celow i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla zabezpieczenia roszczen Organizatora i ochrony przed ewentualnymi
roszczeniami Uczestnikow.
4. Uczestnik ma prawo do: dostępu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, jezeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na
przetwarzanie danych.
6. Dane osobowe Uczestnikow nie będą przekazywane do odbiorcow znajdujących się w
panstwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej
https://asuspromocje.pl/Filmy-VOD-z-Asus/.
2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Akcji promocyjnej z zastrzezeniem, ze jego
postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane az do zakonczenia
ewentualnych postępowan reklamacyjnych.
3. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Akcją promocyjną mozna
kontaktowac się z Organizatorem za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
kontakt@asuspromocje.pl
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu
Produkt podstawowy
UX325EA-KG272T
UX325EA-KG271T
UX325JA-KG249T
UX325JA-KG250T
UX325EA-KG239T
UX325EA-KG240T
N7400PC-KM010R
K3500PA-L1041T
M3500QA-L1045T
K3500PC-L1018T
K3500PC-L1010T
M3500QA-L1044T
K3400PA-KM027T
N7600PC-L2012R
UX363EA-HP555T
M7400QE-KM007R
K513EA-L1899T
UX535LI-H2172R
K513EA-L1898T
M513UA-L1243T
M7400QE-KM032R
K3400PA-KM026T
M3500QC-L1067T
N7400PC-KM012R
M7400QE-KM031R
N7400PC-KM011R
M3500QC-L1068T
M513UA-L1242T
UX325EA-KG271R
UX325EA-KG272R
UX582LR-H2003R
UX363EA-HP044R
UX371EA-HL003R
UX363EA-HP293T
UX582LR-H2002R
UM325UA-KG004T

