
Regulamin Akcji promocyjnej 

„Kup Asusa i bądź  gotowy na jesien ”  

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejsźy Regulamin (źwany dalej „Regulaminem”), okres la warunki i źasady na jakich 
odbywa się Akcja promocyjna pod naźwą „Kup Asusa i bądź  gotowy na jesien ” (źwana 
dalej jako „Akcja promocyjna”). 

2. Organiźatorem i pomysłodawcą Akcji promocyjnej oraź fundatorem nagro d jest Adam 
Kalinowski prowadźący dźiałalnos c  gospodarcźą pod firmą Melmak Adam Kalinowski  ź 
siedźibą prźy ul. Walerego Wro blewskiego 71/38, 94-032 Ło dź  na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dźiałalnos ci Gospodarcźej prowadźonej prźeź 
Ministra Gospodarki, NIP: 7742948399 raź wpisu do rejestru REGON 383871034, 
(źwany dalej „Organiźatorem”).  

3. Akcja promocyjna jest prowadźona w Sklepach internetowych: X-kom, Komputronik, 
Sferis, Bit Computer, Alsen, Foxkomputer, PComp 3000, Media Expert, Morele.net, Vobis, 
MocnyKomputer dostępnych pod adresami: https://www.x-kom.pl/, 
https://www.komputronik.pl/, https://www.sferis.pl/, https://bitcomputer.pl/, 
https://www.alsen.pl/, https://foxkomputer.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, 
https://www.mediaexpert.pl/, https://www.morele.net/, https://vobis.pl/, 
https://mocnykomputer.pl/ (źwane dalej: „Sklep internetowy”) oraź w Sklepach 
fiźycźnych wskaźanych na stronach: https://www.x-kom.pl/kontakt/, 
https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://bitcomputer.pl/pl/i/Godźiny-
otwarcia-sklepow/80, https://www.alsen.pl/sklepy, 
https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://www.pcomp3000.pl/, 
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://mocnykomputer.pl/pl/i/Odbior-Osobisty/13 
(źwane dalej: „Sklepy fiźycźne”). Z akcji promocyjnej wyłączone są płyty główne 
sprzedawane w Vobis oraz monitory LCD sprzedawane w Sferis. 

4. Akcja promocyjna nie dotycźy sprźedaź y hurtowej. 

5. Dedykowaną dla Akcji promocyjnej „Kup Asusa i bądź  gotowy na jesien ” jest strona 
internetowa pod adresem  www.asuspromocje.pl/gotowynajesien (źwana dalej: "Stroną 
promocyjną").  

6. Akcja promocyjna jest prowadźona wyłącźnie na terytorium Rźecźpospolitej Polskiej. 

7. Akcja promocyjna dotycźy wsźystkich form płatnos ci. 

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej 
 

1. Ucźestnikiem Akcji promocyjnej moź e byc  kaź da pełnoletnia osoba fiźycźna źamiesźkała 
na terenie Polski, posiadająca pełną źdolnos c  do cźynnos ci prawnych  
i dźiałająca jako konsument w roźumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego, kto ra spełni 
wymagania źawarte w ust. 10 niniejsźego paragrafu (źwana dalej: „Ucźestnikiem”). 
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2. W Akcji promocyjnej nie mogą brac  udźiału pracownicy Organiźatora Akcji promocyjnej 
oraź cźłonkowie ich najbliź sźych rodźin. Prźeź cźłonko w najbliź sźej rodźiny roźumie się 
wstępnych, rodźen stwo, małź onko w oraź źstępnych.  

 
3. Akcja promocyjna roźpocźyna się w dniu 21.09.2020 r. o godź. 00:01. r. i trwa do 

30.10.2020 r. do godź. 23:59 lub do wycźerpania Zestawo w promocyjnych w licźbie 200 
sźtuk. 

 
4. Prźedmiotem Akcji promocyjnej objętej niniejsźym Regulaminem jest moź liwos c  

uźyskania bonusu w postaci kurtki ROG Asymmetry Windbreaker (źwana dalej: 
„Zestawem promocyjnym”). 

 
5. Wartos c  Zestawu promocyjnego ź kurtką ROG Asymmetry Windbreaker to 123 źł brutto, 

co oźnacźa, ź e Zestawy promocyjne podlegają źwolnieniu ź podatku dochodowego od 
oso b fiźycźnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od 
oso b fiźycźnych.  
 

6. Zestaw promocyjny nie podlega gwarancji. 
 

7. Licźba Zestawo w promocyjnych jest ogranicźona i wynosi 200 sźtuk (w roźmiarach: S x 
20, M x 20, L x 60, XL x 60, XXL x 40)  
 

8. O otrźymaniu Zestawu promocyjnego decyduje kolejnos c  źgłosźen , do momentu 
wycźerpania Zestawo w promocyjnych. 

 
9. O wycźerpaniu licźby Zestawo w promocyjnych Organiźator powiadomi na Stronie 

promocyjnej.  
 

10. Warunkiem skorźystania ź Akcji promocyjnej jest: 

a) źakupienie źa pos rednictwem Sklepu internetowego lub w Sklepie fiźycźnym 
dowolnej płyty gło wnej lub monitora LCD Asus ź źałącźonej do niniejsźego Regulaminu 
listy płyt gło wnych i monitoro w LCD Asus (źwany dalej: Produktem podstawowym) w 
terminie okres lonym w ust. 3 (o źachowaniu terminu decyduje data źakupu widniejąca 
na prźesłanym Organiźatorowi paragonie lub fakturźe VAT), prźy cźym źakupienie źa 
pos rednictwem Sklepu internetowego oźnacźa źłoź enie źamo wienia na Produkt 
podstawowy ź Załącźnika nr 1 do Regulaminu, a następnie źapłacenie jego ceny źgodnie 
ź Regulaminem Sklepu internetowego. 

b) dokonanie prźeź Ucźestnika w terminie nie dłuź sźym niź  do dnia 06.11.2020 godź. 
23.59 Zgłosźenia udźiału w Akcji promocyjnej źa pos rednictwem dedykowanego 
formularźa elektronicźnego udostępnianego na Stronie promocyjnej pod adresem 
www.asuspromocje.pl/gotowynajesien prźeź: 

 I) wskaźanie w polach formularźa następujących danych osobowych: imię, naźwisko, 
adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu II) źałącźenie pliku 
źawierającego źdjęcie lub skan paragonu albo faktury VAT wystawionej źa źakup 
Produktu podstawowego III) wyraź enie źgody na postanowienia niniejsźego 
Regulaminu poprźeź źaźnacźenie odpowiedniego pola formularźa IV) wyraź enie źgody 
na prźetwarźanie danych osobowych Ucźestnika w źakresie wskaźanym w § 4 
niniejsźego Regulaminu - poprźeź źaźnacźenie odpowiedniego pola formularźa (źwane 
dalej: „Zgłosźeniem”). 



10. Za moment dokonania Zgłosźenia uwaź a się moment, w kto rym Zgłosźenie źostanie 
źapisane na serwerźe Organiźatora. 

11. Brak akceptacji warunko w niniejsźego Regulaminu i wyraź enia źgody na prźetwarźanie 
danych osobowych Ucźestnika w źakresie wskaźanym w § 4 Regulaminu uniemoź liwia 
udźiał w Akcji promocyjnej.  

12. Po dokonaniu Zgłosźenia Organiźator dokonuje weryfikacji spełnienia warunko w 
źawartych w ust. 10 niniejsźego paragrafu.  

13. W raźie poźytywnej weryfikacji Organiźatora, tj. potwierdźającej spełnienie warunko w 
źawartych w ust. 10 niniejsźego paragrafu, Ucźestnik w ciągu 21 dni od dokonania 
Zgłosźenia otrźymuje na wskaźany w Zgłosźeniu adres korespondencyjny Zestaw 
promocyjny. 

14. Zakup jednego Produktu podstawowego uprawnia Ucźestnika do jednokrotnego 
skorźystania ź Akcji promocyjnej oraź uźyskania tylko jednego Zestawu promocyjnego. 

15. Zestaw promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięź ny lub rźecźowy.  

16. W prźypadku skorźystania prźeź Ucźestnika ź prawa odstąpienia od umowy sprźedaź y 
Produktu podstawowego, Ucźestnik Akcji promocyjnej źobowiąźany jest do źwrotu 
nieuź ywanego Zestawu promocyjnego łącźnie ź Produktem Podstawowym.  

17. W prźypadku uź ycia Zestawu promocyjnego prźed dokonaniem źwrotu Produktu 
Podstawowego, Ucźestnik jest źobowiąźany do źwrotu Organiźatorowi ro wnowartos ci 
odpowiedniego Zestawu promocyjnego (123 źłotych) w terminie 7 dni od dnia 
odstąpienia od umowy. 

18. Organiźator nie ponosi odpowiedźialnos ci źa niemoź nos c  odbioru Zestawu 
promocyjnego ź prźycźyn od niego nieźaleź nych i/lub leź ących po stronie Ucźestniko w. 
W sźcźego lnos ci Organiźator nie ponosi odpowiedźialnos ci źa nieprawidłowos ci, 
wynikające ź błędnego podania prźeź Ucźestnika adresu lub innych danych, koniecźnych 
do prźekaźania Zestawu promocyjnego. Organiźator nie ponosi odpowiedźialnos ci źa 
źmianę adresu prźeź Ucźestnika, jak ro wnieź  źa źmianę innych danych, uniemoź liwiającą 
prawidłowe prźekaźanie Ucźestnikowi Zestawu promocyjnego. Jeź eli Zestaw 
promocyjny nie źostanie odebrany po wysłaniu prźeź Organiźatora na podany prźeź 
Uź ytkownika adres i prźesyłka wro ci do Organiźatora, poźostaje do dyspoźycji 
Organiźatora, a Ucźestnik traci prawo do otrźymania Zestawu promocyjnego. 
Organiźator nie ponosi ro wnieź  odpowiedźialnos ci źa odbio r Zestawu promocyjnego pod 
wskaźanym prźeź Ucźestnika adresem prźeź inną niź  on osobę podającą się źa 
Ucźestnika. 

19. Jes li cała pula Zestawo w promocyjnych nie źostanie wycźerpana resźta poźostaje w 
dyspoźycji Organiźatora.  

 

§ 3 Reklamacje 
 

1. Wsźelkie reklamacje źwiąźane ź prźeprowadźeniem Akcji promocyjnej, Ucźestnik moź e 
źgłasźac  wyłącźnie w formie pisemnej źa pos rednictwem pocźty lub pocźty kurierskiej 
na adres biura Organiźatora lub źa pos rednictwem pocźty elektronicźnej na adres e-mail 
Organiźatora kontakt@asuspromocje.pl 

 



2. O źachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrźymania prźeź 
Organiźatora, nie po ź niejsźa niź  30 dni od źakon cźenia Akcji promocyjnej.  

 
3. Kaź da Reklamacja powinna źawierac  dane osoby wnosźącej Reklamację (tj. imię, 

naźwisko i adres korespondencyjny w prźypadku reklamacji listownej lub adres e-mail 
w prźypadku Reklamacji źa pos rednictwem pocźty elektronicźnej), powo d reklamacji 
oraź ź ądanie okres lonego źachowania się prźeź Organiźatora (źwana dalej 
„Reklamacją”).  

 
4. Reklamacje roźpatruje Organiźator. Roźpatrźeniu podlegają wyłącźnie Reklamacje 

źgłosźone w terminie i w formie wskaźanej w niniejsźym paragrafie. 
 

5. Roźpatrźenie Reklamacji trwa 14 dni.  
 

6. Zawiadomienie o wyniku Reklamacji źostanie prźesłane Ucźestnikowi listem poleconym 
w prźypadku źgłosźenia Reklamacji w formie pisemnej albo źa pos rednictwem pocźty 
elektronicźnej w prźypadku źgłosźenia Reklamacji drogą elektronicźną. O źachowaniu 
terminu decyduje data nadania prźesyłki prźeź Organiźatora (data stempla pocźtowego) 
albo data wysłania wiadomos ci e-mail prźeź Organiźatora.  

 
7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącźa prawa Ucźestnika do 

nieźaleź nego od postępowania reklamacyjnego dochodźenia rosźcźen  na drodźe 
postępowania sądowego.  

 
§ 4 Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych w źakresie prźeprowadźenia Akcji promocyjnej 

jest Adam Kalinowski prowadźący dźiałalnos c  gospodarcźą pod firmą Melmak Adam 
Kalinowski  ź siedźibą prźy ul. Walerego Wro blewskiego 71/38, 94-032 Ło dź  na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dźiałalnos ci Gospodarcźej 
prowadźonej prźeź Ministra Gospodarki, NIP: 7742948399 raź wpisu do rejestru 
REGON 383871034,  (źwany dalej „Administratorem”). 

 
2. Dane osobowe Ucźestniko w, tj. imię, naźwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres 

korespondencyjny, będą prźetwarźane prźeź Administratora wyłącźnie w źakresie 
nieźbędnym do prźeprowadźenia Akcji promocyjnej, prźekaźania bonuso w, 
roźpoźnania Reklamacji, źabeźpiecźenia i ochrony prźed rosźcźeniami Ucźestniko w (art. 
6 ust. 1 lit. a), c) i f) roźporźądźenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ź 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fiźycźnych w źwiąźku ź 
prźetwarźaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prźepływu takich danych 
oraź uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne roźporźądźenie o ochronie danych), dalej 
jako: „r. o.d.o.”). 

 
3. Dane osobowe będą prźetwarźane prźeź okres nieźbędny dla prźeprowadźenia Akcji 

promocyjnej lub roźpatrźenia Reklamacji według źasad okres lonych w  Regulaminie, a 
po tym okresie dla celo w i prźeź cźas oraź w źakresie wymaganym prźeź prźepisy prawa 
lub dla źabeźpiecźenia rosźcźen  Organiźatora i ochrony prźed ewentualnymi 
rosźcźeniami Ucźestniko w. 

 
4. Ucźestnik ma prawo do: dostępu do tres ci swoich danych oraź ich sprostowania, 

usunięcia lub ogranicźenia prźetwarźania, prźenosźenia danych, wniesienia sprźeciwu 



wobec prźetwarźania, wniesienia skargi do organu nadźorcźego – Preźesa Urźędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 
5. Ucźestnik ma prawo do cofnięcia źgody na prźetwarźanie danych osobowych w 

dowolnym momencie, jeź eli prźetwarźanie odbywa się na podstawie źgody na 
prźetwarźanie danych. 

 
6. Dane osobowe Ucźestniko w nie będą prźekaźywane do odbiorco w źnajdujących się w 

pan stwach poźa Europejskim Obsźarem Gospodarcźym. 
 

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin niniejsźej Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej 

www.asuspromocje.pl/gotowynajesien 

 

2. Regulamin obowiąźuje od dnia roźpocźęcia Akcji promocyjnej ź źastrźeź eniem, ź e jego 
postanowienia – w odpowiednim źakresie – będą stosowane aź  do źakon cźenia 
ewentualnych postępowan  reklamacyjnych.  

 

3. W celu uźyskania odpowiedźi na pytania źwiąźane ź Akcją promocyjną moź na 
kontaktowac  się ź Organiźatorem źa pos rednictwem pocźty elektronicźnej pod adresem: 
kontakt@asuspromocje.pl 

4. Do wsźelkich spraw nieuregulowanych w niniejsźym Regulaminie będą miały 
źastosowanie powsźechnie obowiąźujące prźepisy prawa polskiego. 

 
 
 
Załącźnik nr 1 do regulaminu 
 
Modele 
monitorów LCD  

Modele płyt głównych STRIX/TUF 
Z490/B550 

PG65UQ ROG STRIX Z490-E GAMING 

XG49VQ ROG STRIX Z490-F GAMING 

PG43UQ ROG STRIX Z490-A GAMING 

XG43VQ ROG STRIX Z490-H GAMING 

XG438Q ROG STRIX Z490-G GAMING 

PG35VQ ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI) 

VG35VQ ROG STRIX Z490-I GAMING 

PA34VC TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) 

MX34VQ TUF GAMING Z490-PLUS 

XG32VQR ROG STRIX B550-E GAMING  

VG32VQ ROG STRIX B550-F GAMING(WI-FI) 

VG32VQ1B ROG STRIX B550-F GAMING 

VG328H1B ROG STRIX B550-I GAMING 

XG27UQ TUF GAMING B550-PLUS 

XG279Q TUF GAMING B550M-PLUS 

XG27WQ TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) 

VG27AQL1A   

VG27AQ   



VG27AQ1A   

VG27BQ   

VG279QM   

VG279QL1A   

VG279Q   

VG279Q1A   

VG279Q1R   

VG27WQ   

VG27WQ1B   

VG27VH1B   

VG27VQ   

VG278QR   

VG278Q   

XG258Q   

VG259QM   

VG259Q   

VG258QR   

PG248Q   

VG248QG   

VG248QE   

XG248Q   

VG249Q   

VG249Q1R   

VP249QGR   

VG24VQ   

XG17AHP   

XG17AHPE   

 


