
 

Regulamin Promocji 

Gear VR + „Distorted” 

 

§ 1  

Definicje 

1. Promocja – sprzedaż premiowa urządzeń Samsung Gear VR organizowana i 

prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 26.03.2018, godz. 00:01 do dnia 30.04.2018, 

godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli przeznaczonej na Nagrody, w zależności od 

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

2. Organizator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana 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 PLN, NIP 526-10-44-039, REGON 

011612810. Wydającym nagrody w Promocji jest Organizator.  

3. Produkt lub Urządzenie – Samsung Gear VR (SM-R325).  

4. Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba 

fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu 

Produktu u Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu.  

5. Partner Handlowy/Punkt Handlowy – autoryzowany dystrybutor Produktu, punkt 

handlowy (stacjonarny lub internetowy), gdzie Klienci mogą kupić Produkty lub podmiot 

współpracujący z Partnerem Handlowym w ramach sieci partnerskiej; Partnerami 

Handlowymi/Punktami Handlowymi jest:  

 

 

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w 

Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz 

sposób składania reklamacji związanych z Promocją. 

7. Nagroda – kod dostępu umożliwiający darmowy dostęp do aplikacji z grą Distorted, o 

wartości 7,99$ (słownie: siedem dolarów, dziewięćdziesiąt dziewięć centów). 

8. Strona internetowa – strona internetowa o adresie gearvrdistorted.samsung.pl. 

LP Nazwa Partnera Handlowego 

1.  Vobis (I-Terra Sp. z o.o.) 



 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w okresie od dnia 26.03.2018 r., godz. 

00:01 do dnia 30.04.2018 r., godz. 23:59:59 dokonali zakupu Urządzenia (data 

dokonania zakupu Urządzenia - decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer 

sklepu internetowego www.vobis.pl oraz dokonali rejestracji na Stronie Internetowej. 

2. Wartość Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty 760 PLN. 

3. Udział Klientów w Promocji jest dobrowolny. 

4. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych, na zasadach wskazanych w 

Regulaminie §2 pkt 1, u Partnerów Handlowych, wskazanych w § 1 pkt  niniejszego 

Regulaminu.  

5. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału 

dowodu nabycia dokumentującego zakup Urządzenia lub dodatkowej weryfikacji, jak 

również potwierdzenia faktu zakupu w Punkcie Handlowym, w szczególności w celu 

weryfikacji daty zakupu Urządzenia.  

6. O zakończeniu Promocji w przypadku wyczerpania puli Nagród Organizator poinformuje 

niezwłocznie na Stronie internetowej.  

 

§ 3 

Ogólne zasady korzystania z Promocji 

 

1. Celem wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien: 

a) dokonać zakupu Produktu w okresie trwania Promocji w sklepie internetowym 

www.vobis.pl, 

b) przesłać za pośrednictwem Strony internetowej prawidłowo wypełniony 

formularz zgłoszenia; 

c)  udzielić zgody na otrzymywanie od Samsung informacji marketingowych i 

handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. 

2. Zgłoszenia, które będą zawierać niepełne lub nieprawdziwe dane będą przez 

Organizatora odrzucane. 

3. Za zakup Produktu w okresie trwania Promocji oraz spełnienie zasad określonych w 

niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będzie Nagroda.  

4. Liczba Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi: 500 sztuk. 

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Promocji przekroczy liczbę dostępnych Nagród, o  

uzyskaniu kodu decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia w Promocji, zaś w 

przypadku takiej samej daty kolejność otrzymania zgłoszenia. W przypadku 

wyczerpania puli Nagród. 



6. Nagroda przesłana zostanie na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w 

formularzu niezwłocznie, nie później w terminie 3 dni od potwierdzenia dokonania 

rejestracji na Stronie Internetowej.  

7. Kod należy aktywować w terminie do dnia 31.05.2018, do godz. 23:59:59. Po 

upływie tego terminu, aktywacja kodu nie będzie możliwa.  

8. Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji w przypadku skorzystania przez 

Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, w szczególności w 

przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego za 

pośrednictwem sklepu internetowego - na zasadach określonych ustawą o prawach 

konsumenta z 24 czerwca 2014 roku - w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

9. Korzystanie z aplikacji Distorted odbywać się będzie na zasadach określonych przez 

dostawcę tej aplikacji.  

10. Wartość Nagrody jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 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. Promocja skierowana jest do konsumentów, jednakże w przypadku uzyskania 

nagrody przez Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności 

gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

12. Organizatorowi przysługuje prawo zażądania okazania dodatkowych potwierdzeń (np. 

zdjęć) dla numeru seryjnego zakupionego urządzenia w przypadku gdy 

przedstawiony przez Uczestnika nr seryjny okaże się nieprawidłowy.  

13. W razie nieprzedstawienia przez Uczestnika dokumentów lub informacji żądanych 

przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania żądania, 

Uczestnik traci wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu.  

14. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub 

na inne świadczenie. 

 

§ 4 

 

Reklamacje związane z Promocją 

 

1. Reklamacje związane z Promocją, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, należy zgłaszać 

Organizatorowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Nagrody lub dnia, w którym 

Klient miał otrzymać Nagrodę i nie później niż do 30.06.2018, w formie:  

a) elektronicznej przez wysłanie wiadomości email z linku na stronie 

http://www.samsung.com/pl/info/contactus.html; 

b) pisemnej na adres pocztowy:  

Dział Reklamacji 

Samsung Electronics Polska sp. z o.o. Ul. Postępu 14, 02-676 

Warszawa, z dopiskiem:  

 

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, dowód zakupu 

(w formie papierowej lub skan) jak również dokładny opis zdarzenia uzasadniającego 

złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania Klienta.  

http://www.samsung.com/pl/info/contactus.html


3. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego 

Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o 

sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została 

złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.  

4. Reklamacje dotyczące działania aplikacji Distorted rozpatrywane będą przez dostawcę 

tej aplikacji.  

 

§ 5 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm., 

dalej „Ustawa”)  Klientów jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14). Na potrzeby prowadzenia 

Promocji, w szczególności dokonania weryfikacji, o której mowa w § 4 ust. 3 

Regulaminu, Organizator udostępnia dane osobowe Klienta Partnerowi Promocji.  

2. Dane Klienta biorącego udział w Promocji będą przetwarzane przez Organizatora jako 

administratora danych osobowych Klientów oraz spółki Samsung wymienione w Polityce 

Prywatności Samsung w związku ze świadczeniem usług w ramach Promocji.  

3. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Klienta również dla celów 

marketingu produktów lub usług własnych w ramach tzw. usprawiedliwionego celu. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Jeżeli Klient 

wyrazi odrębną zgodę Organizator będzie mógł przesyłać Klientowi informacje o nowych 

produktach/usługach drogą komunikacji elektronicznej lub telemarketingu. Klientowi  

przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz odwołania 

zgody na działania marketingowe. 

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności Samsung.  

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w 

formularzu zgłoszenia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Klienta zostały 

określone w Polityce Prywatności Samsung, dostępnej na stronie internetowej 

https://www.samsung.com/pl/info/privacy/. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim dokumentów będzie dostępna 

na Stronie internetowej. 

https://www.samsung.com/pl/info/privacy/


2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o 

ile nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. 

4. O zmianie Regulaminu Klient 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. Klient, który nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał 

dalszego udziału w Promocji. 

 

 

 


