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REGULAMIN PROMOCJI „ Samsung Flip – zakupy z BONusem” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin promocji zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki  

uczestnictwa w promocji pod nazwą „Samsung Flip – zakupy z BONusem” zwany dalej 

Promocją. 

2. Organizatorem Promocji jest firma  DMC z siedzibą w Kędzierzynie, przy ul. 

Plebiscytowej 7/2 zwana dalej Organizatorem lub DMC. 

3. Promocja trwać będzie od 01.09.2019 do 31.12.2019.  

4. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2 Uczestnicy i nagrody w Promocji 

1.  Promocja  skierowana  jest  do klientów firmy DMC zwanych  dalej  Uczestnikami  lub  

osobno  Uczestnikiem. Promocja dotyczy monitorów interaktywnych SAMSUNG Flip. 

2. Nagrodą w Promocji jest bon o wartości 300 zł do zrealizowania w sklepie internetowym 

Galerii Autorskiej Andrzeja Mleczki sklep.mleczko.pl 

3. Promocja polega na uzyskaniu prawa do nagrody w przypadku dokonania przez 

Uczestnika  zakupu produktów promocyjnych w firmie DMC, zgodnie z zasadami 

wyszczególnionymi w paragrafie §2 ustęp 4 regulaminu. Potwierdzeniem zakupu jest 

faktura wystawiona dla Uczestnika przez firmę DMC w okresie trwania promocji.   

4. Zasady przyznawania nagród w Promocji: 

a. W promocji biorą udział wyłącznie produkty promocyjne, wyszczególnione 

w paragrafie §2 ustęp 1 regulaminu zakupione przez Uczestnika promocji w firmie DMC w 

obrębie jednej faktury.  

b. Za każdą  zakupioną 1 sztukę  urządzenia w promocji (w ramach jednego 

zamówienia i objęte jedną fakturą) Uczestnik uzyskuje prawo do jednej nagrody 

wymienianej w pkt §2. 

5.  Uczestnik promocji ma prawo do uzyskania wielu nagród w okresie trwania promocji. 

6.  Zwrot  zakupionych  Produktów  objętych  Promocją  w czasie  trwania  Promocji,  jak  

i  po  jego zakończeniu, jest jednoznaczny ze zwrotem nagrody w nienaruszonym stanie.  

7. Rezygnacja z nagrody nie wpływa na obniżenie ceny produktów objętych promocją.  
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§ 3 Wydanie nagród w Promocji 

1. Uczestnik promocji potwierdzi chęć uczestniczenia w promocji, wysyłając zamówienie w 

formie elektronicznej na adres kontakt@avtrend.pl z dopiskiem „Zakupy z BONusem.  

2. Fakt przyjęcia nagrody przez Uczestnika Promocji zostanie potwierdzony przez 

Uczestnika Promocji poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru nagrody przez Uczestnika 

podczas dostarczenia przez kuriera. Nagroda zostanie  wysłany  do  Uczestnika  Promocji  

pocztą  kurierską.   

3.  Nagroda  otrzymana  w  ramach  niniejszego  Promocji  nie  podlega  wymianie  na  

ekwiwalent pieniężny lub inny produkt. Nie może także zostać przekazana stronom 

trzecim.  

 

§ 4 Dane osobowe 

Administratorem  danych  osobowych  jest firma DMC.  Każdy  Uczestnik  ma  prawo  

wglądu  do  treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich 

przetwarzania poprzez usunięcie z bazy  danych.  Podanie  danych  osobowych  oraz  zgoda  

na ich  przetwarzanie  są  dobrowolne,  lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Promocji. 

  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

2.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

przez Uczestników  Promocji  nieprawdziwych  danych,  informacji,  bądź  innego  typu  

nieprawidłowości  po stronie Uczestników. 
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