REGULAMIN
akcji promocyjnej „Zwycięstwo TUSZ TUSZ”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna
pod nazwą „Zwycięstwo TUSZ TUSZ” (dalej „Akcja”).
2. Organizator akcji: Organizatorem promocji jest firma Epson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie
w Holandii zwana dalej Organizatorem.
3. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.

U. 2015.612 j.t. z późn. zm.).
4. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 04.05 od godziny 00.00 do 30.06.2017 roku do godziny
23.59 lub do wyczerpania puli promocyjnej modeli urządzeń wymienionych poniżej i/lub do
wyczerpania puli kart podarunkowych Decathlon w ilości 3000 szt. O wyczerpaniu puli promocyjnej
drukarek i/lub kart podarunkowych organizator poinformuje na stronie internetowej
www.epson.pl/promocja
6. Celem Akcji jest promocja drukarek: Epson, modele: L310, L382, L386, L486, L565, L605, L655,
L805, L810, L850, L1300, L1800, L1455, M105, M200
Wybrane produkty i wartość karty podarunkowej
Model

SKU

Wartość karty
podarunkowej

Workforce M105
Epson L310

C11CC85301
C11CE57401

Epson L382

C11CF43402

100 zł
100 zł
100 zł

Epson L386

C11CF44401

100 zł

Epson L486

C11CF45401

200 zł

Epson L565

C11CE53401

200 zł

Epson L605

C11CF72401

200 zł

Epson L655

C11CE71401

200 zł

Epson L805

C11CE86401

200 zł

Epson L810

C11CE32401

200 zł

Epson L850

C11CE31401

200 zł

Epson L1300

C11CD81401

200 zł

Epson L1800

C11CD82401

200 zł

Epson L1455

C11CF49401

200 zł

Workforce M200

C11CC83301

200 zł

7. Promocja dotyczy Wybranych Produktów zakupionych w Okresie Promocji bezpośrednio od firmy
Epson lub za pośrednictwem wymienionych poniżej, autoryzowanych sprzedawców firmy Epson.
PARTNERZY:

FIRMA

SKLEPY STACJONARNY

SKLEPY INERNETOWE

MEDIA SATURN HOLDING

MEDIA MARKT, SATURN

mediamarkt.pl, saturn.pl,

Euro-net sp. z o.o.

EURO RTV AGD

euro.com.pl;

X-kom sp. z o.o.

X-KOM

x-kom.pl,

TERG sp z o.o.

Media Expert

mediaexpert.pl,

Corso sp.j.

Corso

corso.com.pl

Iterra sp z o.o.

Vobis

vobis.pl

JB Multimedia

JB Multimedia

jbmultimedia.pl

Alsen Marketing Sp z o.o.

Alsen

alsen.pl,

Starcom Sp.J.

Starcom

starcom-ntt.com.pl

Foto-Plus

Foto-Plus

fotoplus.pl

Consulting - IT

b365.pl

Centrum Papieru

Centrum Papieru

centrumpapieru.pl

Centrum Druku

Centrum Druku

centrumdruku.com.pl

Proline

Proline

www.proline.pl

Komputronik S.A.

Komputronik

komputronik.pl

9. W ramach Akcji Organizator wysyła „kartę podarunkową” za nabycie jednego z produktów
wymienionych powyżej, w okresie trwania Akcji na zasadach określonych w Regulaminie.
10. Patronem i Sponsorem Akcji jest Epson Europe B.V., z siedzibą w Amsterdamie w Holandii
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
W Akcji mogą wziąć udział osoby, które:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) dokonały zakupu Produktu w okresie trwania Akcji (04.05-30.06.2017).
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich osoby bliskie, to jest wstępni,
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we
wspólnym pożyciu.
3. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do wzięcia udziału w Akcji.
4. Warunkiem udziału w Akcji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
a) nabycie Produktu w okresie trwania promocji i zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu,
w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (zawierających nazwę Produktu - dalej „Dowód
zakupu”),

b) dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Akcji, zgodnie z postanowieniami § 3 poniżej.
5. Akcją objęte są wyłącznie Produkty fabrycznie nowe, nabyte w okresie trwania Akcji w punktach
sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach sprzedaży na
odległość prowadzonej przez przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Akcją nie są
objęte Produkty pochodzące ze sprzedaży na rynku wtórnym.
6. Uczestnicy Akcji podlegają postanowieniom Regulaminu. Wysyłając zgłoszenie wzięcia udziału w
Akcji, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na brzmienie Regulaminu.
§ 3. Zgłoszenie udziału w Akcji
1. Aby otrzymać kartę podarunkową wejdź na stronę www.epson.pl/promocja
wypełnij
formularz online i wyślij go wraz z kopią dowodu zakupu (pragon lub faktura VAT) oraz
zdjęciem numeru seryjnego produktu. Dowód zakupu musi zawierać następujące informacje:
data zakupu, nazwa zakupionego produktu Epson i cena zakupu.
2. Prawidłowo wypełnione formularz powinno zawierać:
a) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem
pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail,
c) dane punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktu,
d) numer seryjny zakupionego urządzenia
e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Akcji, złożone poprzez zaznaczenie
stosownego pola Zgłoszenia,
3. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w Zgłoszeniu oraz przesłaną Organizatorowi kopię
Dowodu zakupu oraz numer seryjny i jego zdjęcie, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości
Zgłoszeń.
4. Akceptowane będą jedynie prawidłowo i całkowicie wypełnione formularze przesłane w terminie do
trzydziestu (30) trzydziestu dni od daty zakupu.
5. Po udanej rejestracji karta podarunkowa zostanie wysłana w ciągu (30) dni na podany w
formularzu adres mailowy.
6. W trakcie trwania promocji, uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie pięć kart
podarunkowych. W Akcji może brać udział tylko jedno Zgłoszenie zawierające kopię tego samego
Dowodu zakupu. W przypadku otrzymania więcej niż jednego Zgłoszenia dokonanego z podaniem
tego samego Dowodu zakupu, uwzględnione zostanie tylko Zgłoszenie otrzymane przez Organizatora
jako pierwsze.
7. Zgłoszenia wysłane po terminie, nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym
Regulaminem, zawierające nieprawdziwe dane lub zawierające nieczytelne kopie nie uprawniają do
udziału w Akcji.
8. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału dokumentu potwierdzającego zakup
Produktu, a także możliwość dodatkowej weryfikacji zgłoszeń.
9. Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w celu uzupełnienia danych w terminie 30
dni od dnia doręczenia zgłoszenia Organizatorowi. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie danych 7 dni
od dnia uzyskania od Organizatora informacji o niekompletności zgłoszenia. Po upływie tego terminu
takie niepełne zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie będzie uprawniony do
otrzymania bonu podarunkowego.
10. W przypadku, gdy otrzymanie karty podarunkowej oznacza otrzymanie korzyści podlegającej
opodatkowaniu, obowiązek opłacenia podatku spoczywa na odbiorcy
11. W przypadku zwrotu produktu, objętego promocją do sprzedawcy, nie będzie można, w zakresie
dopuszczalnym prawem, ubiegać się o kartę podarunkową i/lub może wystąpić konieczność zwrotu
karty podarunkowej.
§ 4. Karta podarunkowa
1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego Zgłoszenia udziału w Akcji organizator wyśle na adres
mailowy, podany przy rejestracji kartę podarunkową o wartości odpowiadającej modelowi produktu
według danych podanych powyżej w tabeli.
2. Karta podarunkowa Decathlon jest ważna 2 lata od momentu jej aktywacji przez Klienta,
honorowana jest w 46 sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym decathlon.pl;, więcej
informacji na decathlon.pl
3. Karta podarunkowa nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy
sprzedaży Produktu. Jeżeli uczestnik otrzymał kartę i odstąpił od Umowy karta podarunkowa podlega
zwrotowi na rzecz Organizatora w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania.

§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty e-mail na
następujący adres info@epson.pl w terminie 30 dni od dnia wysłania zgłoszenia.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw
reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
5. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, za
pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
§ 6. Dane osobowe
1. Dane osobowe zebrane podczas promocji zostaną przetworzone zgodnie z odpowiednim lokalnym
prawem i przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora
promocji. W każdej chwili można zwrócić się do nas z prośbą o zmianę, aktualizację, wyjaśnienie lub
usunięcie błędnych danych osobowych, wysyłając pismo na adres Organizatora promocji.
2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do informowania o produktach, usługach i wydarzeniach
lub o innych elementach oferty Organizatora, które mogą Państwa interesować, o ile udzielili Państwo
zgody na takie wykorzystanie Państwa danych osobowych w momencie rejestracji na stronie
internetowej Organizatora promocji. Każdy otrzymany przez Państwa elektroniczny komunikat
promocyjny będzie zawierał możliwość rezygnacji z otrzymywania ofert promocyjnych przez
zaznaczenie odpowiedniego pola.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny
na stronie internetowej www.epson.pl/promocja, do pobrania i zapisania w formacie PDF na
urządzeniu końcowym użytkownika. Regulamin Akcji można również otrzymać wysyłając na adres
Organizatora pisemne zapytanie oraz zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w
Regulaminie.

