Regulamin Promocji „ Kup TV Samsung, zostaw opinię i odbierz pakiet IPLA Filmy i Seriale
na 2 miesiące. Promocja dotyczy wybranych telewizorów.”

I. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Organizatorem promocji „Kup TV Samsung, zostaw opinię i odbierz pakiet IPLA Filmy i
Seriale na 2 miesiące. Promocja dotyczy wybranych telewizorów.” (Promocja) jest "Euro
- net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, BDO 000011437, kapitał
zakładowy 560.190,00,- zł (Organizator).
O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają
znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml).
Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem:
https://www.euro.com.pl/ (Sklep Internetowy) oraz w Sklepach fizycznych Organizatora pod
marką RTV EURO AGD wskazanych na stronie: https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml (Sklepy
fizyczne).
Uczestnikiem Promocji może być Klient, który:
a) posiada Konto Klienta oraz:
b) posiada Konto Klienta oraz oświadczył w Koncie Klienta, że ma ukończone 16 lat oraz
wyraził zgodę: na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (Euro-net
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15) w celu
otrzymywania informacji marketingowych dostosowanych do jego preferencji na podstawie
analizy informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Organizatora (np. IP
komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np.
płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w
tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących
oraz wyraził zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji marketingowych poprzez:
telefon, SMS, e-mail, list. lub podczas połączenia telefonicznego z Organizatorem lub za
pośrednictwem czatu (COK) wyraził zgody/oświadczenia wskazane powyżej lub zapisał się
na Newsletter oraz wyraził zgody/oświadczenia wskazane powyżej lub podczas składania
wniosku o kredyt ratalny w Sklepie Internetowym, Sklepie fizycznym lub COK wyraził
zgody/oświadczenia wskazane powyżej oraz:
c) otrzymał w dniach 9.11.2020 r. – 12.11.2020 r. od Organizatora, na adres email podany
w Koncie Klienta wiadomość z informacją o Promocji.
Promocją objęte są wybrane Towary dostępne w Sklepie Internetowym i w Sklepach fizycznych
wskazane szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu z wyłączeniem Towarów outletowych,
Produktów Ubezpieczeniowych (Produkty Promocyjne).
Promocja obowiązuje: i) w Sklepie Internetowym od 9.11.2020 r. od godz. 12:00
do 22.11.2020 r. do godz. 23:45 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia / Rezerwacji na
serwer Sklepu Internetowego), a w przypadku składania Zamówień i/lub Rezerwacji, podczas
połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat (COK) od 9.11.2020 r. od godz. 12:00 do
22.11.2020
r.
(w
godz.
jego
funkcjonowania
wskazanych
na
stronie:
https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.bhtml), a ii) w Sklepach fizycznych od 9.11.2020 r
od godz. 12:00 do 22.11.2020 r. (w godzinach ich funkcjonowania) albo do wyczerpania puli 450
(czterystu pięćdziesięciu) Kodów, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli poszczególnych Kodów na stronie internetowej:
https://www.euro.com.pl/cms/tr-samsung-odbierz-pakiet-ipla.bhtml
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II. Zasady Promocji
1. Uczestnikiem Promocji jest Klient o którym mowa w pkt. II.4.a-c.powyżej, który:
a) zgodnie z Regulaminem Serwisu: 1) w Sklepie Internetowym, w okresie
obowiązywania Promocji, złoży Zamówienie na jeden Produkt Promocyjny, a
następnie zapłaci jego cenę, przy czym przez zapłatę ceny Produktu Promocyjnego
rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie Regulaminem Serwisu, oraz który: 2) w
Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie
z Regulaminem Serwisu złoży Rezerwację na jeden Produkt Promocyjny, a następnie
w okresie obowiązywania Rezerwacji zapłaci jego cenę w Sklepie fizycznym,
a także Klient który: 3) w okresie obowiązywania Promocji, kupi jeden Produkt
Promocyjny w Sklepie fizycznym i zapłaci jego cenę oraz w terminie od 9.11.2020 r.
godz. 12:00 do 24.11.2020 r. godz. 23:45, zarejestruje w Koncie Klienta Umowę
sprzedaży Produktu Promocyjnego i) za pomocą opcji „Rejestracja paragonu”
dostępnej pod adresem: http://www.euro.com.pl/zapiszparagon lub ii) za
pośrednictwem pracownika Sklepu fizycznego po podaniu mu danych
identyfikacyjnych wprowadzanych przez Uczestnika w Koncie Klienta, tj.: adresu email lub numeru telefonu komórkowego, lub imienia i nazwiska i kodu pocztowego,
lub iii) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu adresu e-mail i
wyrażeniu stosownych zgód na potrzeby rejestracji bieżącej transakcji, która zostanie
powiązana z podanym przez Klienta adresem e-mail i będzie widoczna w Koncie
Klienta po założeniu przez Klienta Konta Klienta zgodnie z Regulaminem Serwisu, pod
warunkiem użycia (w celu założenia Konta Klienta), tego samego adresu e-mail jaki
podano w danym Sklepie fizycznym i po akceptacji Regulaminu Serwisu (Rejestracja
paragonu), a następnie:
b) w terminie od 9.11.2020 r. godz. 12:00 do 24.11.2020 r. godz. 23:45 przy pomocy
mechanizmu dodawania opinii w Serwisie Internetowym doda z wykorzystaniem
swojego Konta Klienta własną, oryginalną i nienaruszającą praw osób trzecich
(w tym praw autorskich) opinię o nabytym Produkcie Promocyjnym (Opinia),
a następnie:
c) uzupełni i prześle do dnia do 24.11.2020 r. godz. 23:45 formularz zgłoszenia
(decyduje data i godzina przesłania formularza na serwer Sklepu Internetowego),
dostępny na stronie internetowej: https://www.euro.com.pl/cms/tr-samsungodbierz-pakiet-ipla.bhtml (Formularz), akceptując Regulamin Promocji i wpisując w
nim następujące dane: adres email z którego zostało złożone Zamówienie na
Produkt Promocyjny w Sklepie Internetowym lub w przypadku skorzystania z
Promocji w Sklepie fizycznym: adres email wskazany w Koncie Klienta.
2. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, który spełni warunki wskazane w pkt. II.1.a-b
powyżej, z zastrzeżeniem możliwości wyczerpania puli Kodów o której mowa w pkt. I.6,
otrzyma od Organizatora w terminie 21 dni od dnia prawidłowego uzupełnienia Formularza,
na wskazany w Formularzu adres e-mail, indywidualny, jednorazowy kod do audiowizualnej
usługi medialnej polegającej na zapewnieniu Uczestnikowi bezpłatnego dwumiesięcznego
(od dnia aktywacji) dostępu do pakietu IPLA Filmy i Seriale
w serwisie
https://www.ipla.tv/start
zgodnie
z
regulaminem
wskazanym
na
stronie:
http://redirector.redefine.pl/iplatv/regulaminIpla.pdf (Kod). Termin, w którym może zostać
aktywowany Kod – do 31.03.2021 r. Szczegóły wykorzystania Kodu znajdują się w Załączniku
nr 2 do Regulaminu.
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III. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.
Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności stosowanych w Sklepie Internetowym
i w Sklepach fizycznych.
Kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne Towary lub usługi nie objęte
Promocją. Kod nie podlega obrotowi handlowemu ani dalszej odsprzedaży.
W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży
Produktów Promocyjnych objętych Promocją zawartej na odległość Uczestnik Promocji
zobowiązany jest do zwrotu nabytych w ramach Promocji Produktów Promocyjnych wraz
z Kodami.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych
osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem
oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie obowiązywania
Promocji na stronie www.euro.com.pl.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia
Promocji, przekazania Kodów oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z
Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją innych podstawach prawnych
zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w pkt. 9 powyżej.
Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do
udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w pkt. 10 powyżej. Dane osobowe
uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Promocji, w tym wydaniu
Kodów i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w
których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego
oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych
osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której
dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: „Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, mail: daneosobowe@euro.com.pl,
telefon: 855 855 855.
Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie
pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od zakończenia Promocji na
adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem: Kup TV

Samsung, zostaw opinię i odbierz pakiet IPLA Filmy i Seriale na 2 miesiące.
Promocja dotyczy wybranych telewizorów ”.
9.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu dostępny jest na
stronie: https://www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml
10. Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.euro.com.pl/cms/tr-samsung-odbierzpakiet-ipla.bhtml
11. Regulamin wchodzi w życie z dn. 9.11.2020 r. od godz. 12:00.
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Załącznik nr 1. Produkty Promocyjne
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

nazwa produktu
QE32LS03TBKXXH
QE43LS03TAUXXH
QE43Q64TAUXXH
QE43Q65TAUXXH
QE43Q67TAUXXH
QE50LS03TAUXXH
QE50Q64TAUXXH
QE50Q65TAUXXH
QE50Q67TAUXXH
QE55LS03TAUXXH
QE55Q64TAUXXH
QE55Q65TAUXXH
QE55Q67TAUXXH
QE55Q75TATXXH
QE55Q77TATXXH
QE55Q80TATXXH
QE55Q90TATXXH
QE65LS03TAUXXH
QE65Q64TAUXXH
QE65Q65TAUXXH
QE65Q67TAUXXH
QE65Q74TATXXH
QE65Q75TATXXH
QE65Q77TATXXH
QE65Q800TATXXH
QE65Q80TATXXH
QE65Q90TATXXH
QE65Q950TSTXXH
QE65Q95TATXXH
QE75LS03TAUXXH
QE75Q64TAUXXH
QE75Q67TAUXXH
QE75Q74TATXXH
QE75Q75TATXXH
QE75Q77TATXXH
QE75Q800TATXXH
QE75Q80TATXXH
QE75Q90TATXXH
QE75Q950TSTXXH
QE75Q95TATXXH
QE85Q60TAUXXH
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nr produktu

1220832
1214173
1221668
1221669
1213292
1214174
1220538
1220539
1213295
1214175
1220646
1220648
1213302
1220663
1213303
1213304
1213305
1214176
1220606
1220607
1213283
1220608
1220645
1213284
1213285
1213286
1213153
1213154
1215359
1214177
1220661
1213156
1220664
1220665
1213157
1213245
1213246
1213247
1213248
1213249
1219140

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

QE85Q70TATXXH
QE85Q80TATXXH
QE85Q95TATXXH
UE32T4002AKXXH
UE32T5302AKXXH
UE43TU7102KXXH
UE43TU7122KXXH
UE43TU7192UXXH
UE43TU8002KXXH
UE43TU8502UXXH
UE50TU7102KXXH
UE50TU7122KXXH
UE50TU7192UXXH
UE50TU8002KXXH
UE50TU8502UXXH
UE55TU7102KXXH
UE55TU7122KXXH
UE55TU7192UXXH
UE55TU8002KXXH
UE55TU8502UXXH
UE65TU7102KXXH
UE65TU7122KXXH
UE65TU7192UXXH
UE65TU8002KXXH
UE65TU8502UXXH
UE70TU7102KXXH
UE70TU7122KXXH
UE70TU7192UXXH
UE75TU7102KXXH
UE75TU7122KXXH
UE75TU8002KXXH
UE82TU8002KXXH
QE75Q65TAUXXH
QE55Q70TATXXH
QE65Q70TATXXH
QE75Q70TATXXH
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1213307
1213308
1213309
1215358
1213291
1213293
1220536
1220537
1210945
1213294
1213301
1220670
1220644
1210947
1215373
1213282
1220604
1220605
1210948
1210949
1210980
1220647
1220649
1210946
1215832
1213155
1221701
1221702
1220402
1220666
1213306
1213281
1220662
1221690
1221700
1221678

Załącznik nr 2
1.
2.
3.
4.
5.

Wejdź na stronę https://www.ipla.tv/pakiety/filmy_seriale
Kliknij MAM KOD w prawym górnym rogu strony
Zaloguj się na swoje konto lub utwórz nowe konto
Wpisz otrzymany Kod i kliknij aktywuj
Ciesz się 2 miesięcznym dostępem do IPLI

6

