Regulamin Akcji promocyjnej
„Kup sprzęt IT i odbierz klocki LEGO® City”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), okresla warunki i zasady na jakich
odbywa się Akcja promocyjna pod nazwą „Kup sprzęt IT i odbierz klocki LEGO® City”
(zwana dalej jako „Akcja promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Adam Kalinowski prowadzący działalnosc
gospodarczą pod firmą Melmak Adam Kalinowski, adres: ul. Wroblewskiego 71/38, 94032 Łodz, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7742948399 (zwany dalej
„Organizatorem”).
3. Organizator przygotowuje Akcję promocyjną na zlecenie EURO-NET SP. Z O.O..
4. Akcja promocyjna jest prowadzona w Sklepie internetowym RTV Euro AGD (Euro-net)
dostępnym pod adresem: https://www.euro.com.pl/ (zwane dalej: „Sklep internetowy”)
oraz
w
Sklepach
fizycznych
wskazanych
na
stronie:
https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml?link=naglowek
(zwane
dalej:
„Sklepy
fizyczne”).
5. Akcja promocyjna nie dotyczy sprzedazy hurtowej.
6. Dedykowaną dla Akcji promocyjnej „Kup sprzęt IT i odbierz klocki LEGO® City jest
strona internetowa pod adresem www.legointel.pl (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. Akcja promocyjna kierowana jest do pełnoletnich Uczestnikow posiadających pełną
zdolnosc do czynnosci prawnych, ktorzy nabywają Produkt podstawowy jako
konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego lub ktorzy nabywają Produkt
podstawowy jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalnosc gospodarczą
zawierając umowę bezposrednio związaną z działalnoscią gospodarczą, gdy z tresci tej
umowy wynika, ze nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego
w szczegolnosci z przedmiotu wykonywanej działalnosci gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej.
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 03.12.2021 r. o godz. 8:00 i trwa do 19.12.2021
r. do godz. 23:45 lub do wyczerpania Produktow promocyjnych w liczbie 60 sztuk.

4. Przedmiotem Akcji promocyjnej objętej niniejszym Regulaminem jest mozliwosc
uzyskania bonusu w postaci klockow Lego (zwane dalej: „Produktem promocyjnym”)
za zakup sprzętu IT z procesorem Intel Core i3, i5 lub i7 10 lub 11 generacji
z załączonej do niniejszego Regulaminu listy sprzętu IT. Ich lista stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.
5. Wartosc Zestawu promocyjnego z klockami LEGO City Helikopter strazacki leci na
ratunek to 70 zł brutto, co oznacza, ze Zestawy 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 Zestawow promocyjnych jest ograniczona i wynosi 60 sztuk.
7. O otrzymaniu Produktu promocyjnego decyduje kolejnosc zgłoszen, do momentu
wyczerpania poszczegolnych 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
dowolnego sprzętu IT z procesorem Intel Core i3, i5 lub i7 10 lub 11 generacji z
załączonej do niniejszego Regulaminu listy komputerów (zwany dalej: Produktem
podstawowym) w terminie okreslonym w ust. 3 (o zachowaniu terminu decyduje data
zakupu widniejąca na przesłanym Organizatorowi paragonie lub fakturze VAT), 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 7 dni od daty zakupu Zgłoszenia udziału w
Akcji promocyjnej za posrednictwem dedykowanego formularza elektronicznego
udostępnianego na Stronie promocyjnej pod adresem www.promocjaintel.pl przez:
I) wskazanie w polach formularza następujących danych osobowych: imię, nazwisko,
adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu
II) załączenie pliku zawierającego zdjęcie lub skan paragonu albo faktury VAT
wystawionej za zakup 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 21 dni od dokonania
Zgłoszenia otrzymuje na wskazany w Zgłoszeniu adres korespondencyjny Produkt
promocyjny.
14. Zakup jednego Produktu podstawowego uprawnia Uczestnika do uzyskania jednego
Produktu promocyjnego, co oznacza ze Uczestnik moze skorzystac wielokrotnie z Akcji
promocyjnej na zasadach okreslonych w Regulaminie, z zastrzezeniem ust. 6.
15. Produkt promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięzny lub rzeczowy.
16. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedazy
Produktu podstawowego, Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany jest do zwrotu
nieuzywanego Produktu promocyjnego łącznie z Produktem Podstawowym.
17. 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 lub innych danych, koniecznych
do przekazania Produktu promocyjnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za
zmianę adresu przez Uczestnika, jak rowniez za zmianę innych danych, uniemozliwiającą
prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Produktu promocyjnego. Jezeli Produkt
promocyjny nie zostanie odebrany po wysłaniu przez Organizatora na podany przez
Uzytkownika adres i przesyłka wroci do Organizatora, pozostaje do dyspozycji
Organizatora, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Produktu promocyjnego.
Organizator nie ponosi rowniez odpowiedzialnosci za odbior Produktu promocyjnego
pod wskazanym przez Uczestnika adresem przez inną niz on osobę podającą się za
Uczestnika.
§ 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@legointel.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, adres: ul. Wroblewskiego 71/38, 94-032 Łodz, na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki, NIP 7742948399, (zwany dalej „Administratorem”).
2. Dane osobowe Uczestnikow, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres
korespondencyjny w przypadku Reklamacji listownej, będą przetwarzane przez
Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji
promocyjnej, 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

www.legointel.pl
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. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny,
ktorą stanowi w szczegolnosci:
a. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisow prawa powszechnie

b.

c.
d.

e.

obowiązującego, ktore mają bezposredni wpływ na tresc Regulaminu, w szczegolnosci
na przeprowadzenie Promocji na zasadach nim ustalonych, i powodują koniecznosc
zmiany tej tresci;
Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczegolnosci organu nadzoru rynku
lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznoscią jego zmiany
w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodnosci z trescią takiego
rozstrzygnięcia;
Przypadki naruszen Regulaminu lub naduzyc uprawnien w nim okreslonych w celu
ochrony uzasadnionych interesow Organizatora lub uczestnikow Promocji;
Koniecznosc dostosowania rozwiązan technicznych i informatycznych przy organizacji
Promocji do warunkow rynkowych związanych z postępem technicznym i
informatycznym;
Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

4. Zmiany Regulaminu nie będą wpływały na prawa nabyte uczestnikow Promocji. Zmiany
Regulaminu zostaną opublikowane z 1-dniowym (jednodniowym) wyprzedzeniem.
Uczestnicy Promocji nieakceptujący postanowien nowego Regulaminu, mogą
zrezygnowac z udziału w Promocji.
5. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Akcją promocyjną mozna
kontaktowac się z Organizatorem za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
kontakt@legointel.pl
6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu:

Nazwa

Plu

KOMPUTER ACER I711 32GB 1TB 3060TI W10

1254735

KOMPUTER ACER I711 16GB 1TB 3060TI W10

1254734

KOMPUTER ACER I511 16GB 512GB 3060 W10

1254733

KOMPUTER ACER I511 16GB 1TB 3060 W10

1254732

KOMPUTER ACER AAN3150U 4GB 256GB W11

1254428

KOMPUTER ACER I511 16G 512G+2T 3060TI W

1253086

KOMPUTER ACER I797 4*8G 1T 3060TI

1247231

KOMPUTER ACER I797 2*8G 1T 3060TI

1247230

KOMPUTER ACER I797 2*8G 512G 3060TI

1247220

KOMPUTER ACER I797 2*8G 512G 3060TI W10

1247179

KOMPUTER ACER I797 4*8G 1T 3060TI W10

1247178

KOMPUTER ACER I797 2*8G 1T 3060TI W10

1247177

KOMPUTER ACER I594 8G 512G NO OS

1246328

KOMPUTER ACER I711F 16G 1TS 3060T WP

1246320

KOMPUTER ACER I511F 16G 1TS 3060T WP

1246259

KOMPUTER OPTIMUS I511K 16G 1TB 3060 W

1252801

KOMPUTER OPTIMUS I5116K 16GB 1TB 3060 W

1247294

KOMPUTER OPTIMUS I5116 16GB 1T 1660S W

1247293

AIO LENOVO 27 I5-1135G7 16G 512G

1251131

AIO LENOVO 24 I5-1135G7 NO OS F0G0008PPB

1253105

PROCESOR INTEL CORE I7-11700K 3.6GHZ BOX

1231851

PROCESOR INTEL CORE I7-12700K 3.6GHZ

1253009

PROCESOR INTEL CORE I5-12600K 3.6GHZ

1253007

PROCESOR INTEL CORE I7-12700KF 3.6GHZ

1253020

PROCESOR INTEL CORE I5-11600K 3.9GHZ BOX

1231846

PŁYTA GŁOWNA GIGA H410M S2H V3

1249701

PŁYTA GŁOWNA GIGA. H510M S2H S1200 MATX

1254093

PŁYTA GŁOWNA MSI H510M-A PRO

1246175

PŁYTA GŁOWNA MSI MAG Z490 TOMAHAWK

1215675

PŁYTA GŁOWNA MSI B560M PRO

1239763

PŁYTA GŁOWNA MSI B560M-A PRO

1239762

KOMPUTER ACER I710 32G 1+2T 3070 W10

1238927

KOMPUTER ACER I79700K/32G/512/2T/P2000/W 1219152
KOMPUTER ACTINA PBM 10400F 16G 1T 3060T

1248998

KOMPUTER ACTINA 10400F 16G 500G 1660T W

1249040

