Regulamin Promocji „Wybrane lodówki Amica z Kartą Podarunkową Euro”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Wybrane lodówki Amica z Kartą Podarunkową Euro” (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. Promocja organizowana jest na terenie wszystkich sklepów fizycznych Organizatora w Polsce
działających pod marką RTV EURO AGD (Sklep fizyczny) oraz w sklepie internetowym pod
adresem: www.euro.com.pl (Sklep Internetowy).
3. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają
znaczenie jak w Regulamin Serwisu Internetowego www.euro.com.pl (Regulamin Serwisu).
4. Promocja obowiązuje: i) w Sklepie Internetowym od 08.07.2019r. od godz. 00:00 do
25.08.2019r. do godz. 23.59 - 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 08.07.2019 r. od godz. 00:00 do
25.08.2019
r.
(w
godzinach
jego
funkcjonowania wskazanych
na
stronie:
https://www.euro.com.pl/cms/kontakt.bhtml), ii) w Sklepach fizycznych od 08.07.2019 r. od
godz. 00:00, do 25.08.2019 r., w godzinach ich funkcjonowania.
5. Uczestnikiem Promocji jest Klient.
6. Produktami Promocyjnymi są Towary przedstawione w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Produkt
Promocyjny).
7. Promocja nie dotyczy Klientów nabywających Produkt Promocyjny w ilościach hurtowych, o
których mowa w pkt III.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Serwisu.
II. Promocja w Sklepie Internetowym
1. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, który w Sklepie Internetowym, w okresie
obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży Zamówienie na Produkt
Promocyjny, a następnie zapłaci jego cenę oraz nie skorzysta z przysługującego mu na podstawie
przepisów ogólnych prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, otrzyma Kartę
Podarunkową Euro (Karta) doładowaną kwotą wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu
(Wartość Karty). Przez zapłatę ceny, o której mowa w zdaniu poprzednim rozumie się uiszczenie
ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu.
2. Karta będzie utrwalona w postaci cyfrowej.
3. Karta zostanie dostarczona bezpośrednio na Konto Moje Euro za pośrednictwem którego
dokonano zakupu Produktu Promocyjnego (w zakładce „Karty Podarunkowe”) lub wysłana do
Uczestnika Promocji pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie Moje Euro (za
pośrednictwem, którego dokonano zakupu Produktu Promocyjnego) w ciągu 25 dni od dnia
dostarczenia Produktu Promocyjnego do Klienta.
4. Karta wydana w ramach Promocji w Sklepie Internetowym jest aktywna i ważna od momentu jej
wysłania przez 365 dni.
III. Promocja w Sklepie fizycznym
1. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, który w Sklepie fizycznym, w okresie
obowiązywania Promocji, kupi Produkt Promocyjny, a następnie zapłaci jego cenę, otrzyma Kartę
Podarunkową Euro (Karta) doładowaną kwotą wskazaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu
(Wartość Karty).

2. Karta: i) będzie utrwalona na nośniku materialnym i zostanie wydana w Sklepie fizycznym wraz z
Produktem Promocyjnym, lub ii) w przypadkach opisanych w pkt. 5.i) poniżej będzie utrwalona w
postaci cyfrowej i zostanie wysłana do Uczestnika Promocji pocztą elektroniczną na adres e-mail
wskazany w Koncie Moje Euro, za pośrednictwem którego dokonano Rezerwacji Produktu
Promocyjnego.
3. Karta, o której mowa w pkt. III.2.i) zostanie aktywowana nie później niż 14 dni od daty uiszczenia
ceny Produktu Promocyjnego i będzie ważna przez 365 dni od momentu jej wydania. Karta, o
której mowa w pkt. III.2.ii) zostanie wysłana w ciągu 25 dni od dnia dostarczenia Produktu
Promocyjnego do Klienta i będzie aktywna i ważna od momentu jej wysłania przez 365 dni.
4. Nabycie Produktu Promocyjnego w ramach Promocji w Sklepie fizycznym może nastąpić także po
uprzedniej Rezerwacji w Sklepie Internetowym.
5. W takim przypadku Karta wydawana będzie Uczestnikowi: i) który w okresie obowiązywania
Promocji złożył Rezerwację i następnie w okresie obowiązywania Rezerwacji, choćby po upływie
okresu obowiązywania Promocji kupił Produkt Promocyjny, zgodnie z postanowieniami pkt. III.1. ,
ii) albo który w okresie obowiązywania Promocji kupił Produkt Promocyjny, zgodnie z
postanowieniami pkt. III.1. choćby Rezerwację złożyli przed okresem obowiązywania Promocji.
IV. Postanowienia wspólne Promocji i końcowe
1. Karta nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.
2. W przypadku zbiegu promocji, w okresie obowiązywania Promocji, których przedmiotem nabycia
przez Uczestnika jest taki sam Produkt Promocyjny, Uczestnik otrzyma tylko jedną Kartę
Podarunkową Euro. Jeśli Karty Podarunkowe Euro w zbiegających się promocjach miałyby różną
wartość zostanie wydana Karta Podarunkowa Euro, która będzie miała wyższą wartość.
3. W przypadku zwrotu Produktów Promocyjnych w ramach programu „Zakupy bez obaw”, zwrot
Produktu Promocyjnego może nastąpić tylko łącznie z niewykorzystaną Kartą doładowaną kwotą
wydaną w Promocji.
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 Kart 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 Kart 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: „Euronet” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, mail:
daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855 855 855.

7. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie

8.
9.
10.
11.

pisemnej i przesłane pocztą w terminie 65 (sześćdziesiąt pięć) dni od zakończenia Promocji na
adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa.
Promocja nie dotyczy Towarów outletowych oraz uszkodzonych i przecenionych Produktów
Promocyjnych.
Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, zasady korzystania z Kart Podarunkowych Euro, w tym
Karty, określa Regulamin Karty Podarunkowej.
Regulamin, Regulamin Serwisu oraz Regulamin Karty Podarunkowej Euro dostępne są w Sklepach
fizycznych oraz na stronie: www.euro.com.pl.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz Regulamin
Karty Podarunkowej Euro.

Załącznik Nr 1

SYMBOL
KARTOTEKI

PLU

Nazwa

Wartość Karty
Podarunkowej

GLZZBK31954DFV 1189069 Amica BK3195.4DFVCAA

200 zł

GLZ.FK26954FTH 1149656 Amica FK2695.4FTHAA

150 zł

GLZ.FK33564FZA 1191035 Amica FK3356.4GBDFZAA

200 zł

GLZ.FK3356T4DX 1191083 Amica FK3356T.4DFX

100 zł

