Regulamin Promocji
„Konsole Xbox One X z kodem do gry Playerunknown's Battlegrounds”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Konsole Xbox One X z kodem do gry Playerunknown's
Battlegrounds” (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).
2. O ile z niniejszego regulaminu Promocji (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką
literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu www.euro.com.pl/cms/regulamin.bhtml
(Regulamin Serwisu).
3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym www.euro.com.pl (Sklep Internetowy)
oraz wszystkich Sklepach fizycznych pod marką RTV EURO AGD (Sklepy fizyczne).
4. Promocja w Sklepie Internetowym obowiązuje od godz. 12:00 dnia 2 sierpnia 2018 r. do godz.
23.59 dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer Sklepu
Internetowego), a w Sklepach fizycznych od 2 sierpnia 2018 r. od godziny 12:00 do 31 grudnia
2018 r.
5. Produktami Podstawowymi (Produkt Podstawowy) są konsole Xbox One X wymienione w
Załączniku nr 1.
6. Produktem promocyjnym (Produkt Promocyjny) jest Kod aktywacyjny do gry Playerunknown's
Battlegrounds na platformę XBOX One, w formie kodu alfanumerycznego.
7. Z Promocji wyłączone są Towary outletowe.

II. Promocja w Sklepie Internetowym
1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania
Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Zamówienie na jeden Produkt Podstawowy
wymieniony w Załączniku nr 1, a następnie zapłaci jego cenę (przez zapłatę ceny, o której mowa
powyżej, rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie Regulaminem Serwisu) oraz nie
skorzysta z przysługującego mu na podstawie przepisów ogólnych prawa odstąpienia od
umowy zawartej na odległość (przy czym powyższe nie uchybia prawu odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, a stanowi jedynie warunek uczestnictwa w Promocji) albo dokona
Rezerwacji Produktu Podstawowego, a następnie w terminie obowiązywania Rezerwacji
dokona zakupu zarezerwowanego Produktu Podstawowego w wybranym przez siebie Sklepie
fizycznym.
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2. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji, dokonał
zakupu Produktu Podstawowego w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK,
(zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego) i zapłacił jego cenę, otrzyma od Organizatora
na swój adres e-mail podany w Koncie Klienta Produkt Promocyjny.
3. Wydanie Produktu Promocyjnego nastąpi poprzez przesłanie na adres poczty e-mail podany w
Koncie Klienta Uczestnika w terminie 21 dni roboczych od dokonania zakupu Produktu
Podstawowego.
4. Produkt
Promocyjny
w
https://www.xbox.com/pl-PL/

postaci

kodu

należy

wykorzystać

na

stronie:

a) Zaloguj się do swojego profilu.
b) Na ekranie Start przewiń w prawo do pozycji Sklep.
c) W obszarze Kategorie wybierz pozycję Gry.
d) Wybierz pozycję Aktywuj kod.
e) Wprowadź kod i postępuj według wskazówek na ekranie.
5. Regulamin dostępny jest na stronie:
reddead.bhtml

https://www.euro.com.pl/cms/gk-xbox-one-x-z-

III. Promocja w Sklepie fizycznym
1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie fizycznym, w okresie obowiązywania
Promocji:
a. kupi jeden Produkt Podstawowy w Sklepie fizycznym i zapłaci jego cenę, lub
b. po złożeniu Rezerwacji na Produkt Podstawowy w Sklepie Internetowym, zgodnie z pkt
II. 2 powyżej, kupi Produkt Podstawowy w Sklepie fizycznym i zapłaci jego cenę
c. zarejestruje w Koncie Klienta Umowę sprzedaży Produktu Podstawowego 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 e-mail 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)
2. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji, kupił Produkt
Podstawowy w Sklepie fizycznym zapłacił jego cenę i dokonał Rejestracji paragonu, otrzyma od
Organizatora na swój adres e-mail podany w Koncie Klienta Produkt Promocyjny.
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3. Wydanie produktu Promocyjnego nastąpi poprzez przesłanie na adres poczty e-mail podany w
Koncie Klienta Uczestnika w terminie 21 dni roboczych od dokonania zakupu Produktu
Podstawowego.
4. Produkt promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem
przypadków opisanych w Regulaminie.
5. Regulamin dostępny jest w Sklepach fizycznych u pracowników Organizatora.

IV. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe
1. Promocji w Sklepie fizycznym i Sklepie Internetowym nie łączy się ze sobą oraz z innymi
promocjami Organizatora, w tym dotyczącymi produktów finansowych w Sklepie
Internetowym oraz w Sklepach fizycznych.
2. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności stosowanych w Sklepie Internetowym
i w Sklepach fizycznych.
3. Produkty promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inne
nagrody.
4. 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.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia
Promocji, przekazania Produktów Promocyjnych 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. 4.
6. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do
udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w pkt. 5 powyżej. Dane osobowe
uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Promocji, w tym wydaniu
Produktów Promocyjnych 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:
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„Euro-net” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa,
daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855855855.
7. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w
formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od zakończenia
Promocji na adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa.
8. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, treść żądania oraz dopisek „Euro – „Konsole Xbox One X z
kodem do gry Playerunknown's Battlegrounds”.
9. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
10. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu
reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach
prawa.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2018 r.
12. Regulamin dostępny
jest
na
stronie internetowej pod
adresem
https://www.euro.com.pl/cms/ gk-x1x-pubg .bhtml, w Sklepach fizycznych oraz w siedzibie
Organizatora.
Załącznik 1:

Nr kat. (PLU)
Produktu

Produkt Podstawowy

Podstawowego
1146566 KONSOLA XBOX ONE X+INJUSTICE 2 DLX ED
1142811

KONSOLA XBOX ONE X+QUABTUM B.+SUNSET
OV.

1141840 KONSOLA XBOX ONE X+3GRY(FC5/TR/QB)
1140273 KONSOLA XBOX ONE X+2XPAD(STD+ELITE)

1139355 KONSOLA XBOX ONE X+QUABTUMB+ROTR V2
1139301 KONSOLA XBOX ONE X+GRA FIFA 18+2 PADY
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1139179 KONSOLA XBOX ONE X+GRA FIFA 18
1139178 KONSOLA XBOX ONE X+GRAY FORZA 7+PUBG
1139177

KONSOLA
XBOX
PLAERS.UNKN.BATT.

ONE

X+GRA

1139176 KONSOLA XBOX ONE X+GRA GTA V

1137398 KONSOLA XBOX ONE X+DODATKOWY PAD

1128029 KONSOLA XBOX ONE X+GRA NBA 2K18+2PADY
1123314 KONSOLA XBOX ONE X +GRA FORZA 7

1128029 KONSOLA XBOX ONE X

1123314 KONSOLA XBOX ONE X+PODSTAWKA
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