Regulamin Promocji „Watch Dogs2”
1. Organizator Promocji
Promocja „Watch Dogs 2”, zwana w dalszej części Promocją, organizowana jest na zlecenie LG Electronics Sp z o.o.
przez FantasyEXPO Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 27.
2. Czas trwania promocji
a) Promocja trwa od 6 grudnia 2016 do 28 lutego 2017 lub wyczerpania zapasu nagród.
3. b) W promocji przewidziano do wydania łącznie 500 zestawów nagród rzeczowych.
4. c) Informacja o wyczerpaniu się puli nagród zostanie ogłoszona na stronie promocji, tj.: www.lgwatchdogs2.com
Uczestnicy promocji
3. a) Promocja skierowana jest do osób indywidualnych oraz firm nie zajmujących się sprzedażą produktów komputerowych.
4. b) W Promocji może uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria punktu 3a oraz w okresie trwania promocji dokona zakupu co
najmniej jednego monitora LG spełniającego poniże kryteria:


Monitor 25” o proporcji ekranu 21:9



Monitor 29” o proporcji ekranu 21:9



Monitor 34” o proporcji ekranu 21:9;

1. c) Promocji podlegają wyłącznie monitory zakupione w następujących sklepach i sieciach sprzedaży, niezależnie czy zakup
dokonany był w sklepie stacjonarnym, czy za pośrednictwem strony internetowej: ACOM SP.J., pl alejapc.pl, alsen.pl, Bit
Computer, BrawoCom.pl, Komputronik, Media Markt, Media Expert, Morele.net, Neonet, Perfect Komputery, Proline,
redcoon.pl. RTV EURO AGD, Saturn, Sferis.pl, X-kom.pl, zadowolenie.pl
Nagrodą w promocji
Nagrodą w Promocji jest:
1. Przy zakupie monitora 25” nagrodą jest 25 puszek o pojemności 200ml, napoju Sprite
2. Przy zakupie monitora 29” nagrodą jest Kod aktywacyjny uprawniający do pobrania i instalacji jednej kopii gry The Watch
Dogs 2. Kod jest aktywny do 30 kwietnia 2017. Po tej dacie nie będzie możliwa aktywacja gry przy pomocy kodu
oferowanego w niniejszej promocji.
3. Przy zakupie monitora 34” nagrodą jest 34 puszek o pojemności 200ml, napoju Sprite oraz Kod aktywacyjny uprawniający
do pobrania i instalacji jednej kopii gry The Watch Dogs 2. Kod jest aktywny do 30 kwietnia 2017. Po tej dacie nie będzie
możliwa aktywacja gry przy pomocy kodu oferowanego w niniejszej promocji.
Wartość nagrody bez względu na wybrany tytuł nie przekracza łącznie z podatkiem kwoty 760 zł. Art. 21 ust.1 ustawy
zwalnia z podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody otrzymane w związku ze sprzedażą premiową, jeśli
jednorazowa wartość tych nagród łącznie z podatkiem nie przekracza kwoty 760,00 zł.
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inny produkt.

5. Zasady promocji
Promocja jest organizowana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik zobowiązany jest, w okresie promocji, dokonać zakupu zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 3, a następnie wypełnić formularz rejestracji zakupu na stronie http://lgwatchdogs2.com/. Prawidłowo
wypełniony formularz zawiera następujące dane uczestnika promocji:


e-mail



model urządzenia



nr seryjny zakupionego sprzętu



data zakupu



nazwa sklepu w którym dokonano zakupu



dołączony skan/zdjęcie dowodu zakupu
Rejestracja musi nastąpić do 15 marca 2017. Rejestracje dokonane po tym terminie nie będą uwzględnione w promocji.
Kod do gry można zrealizować do dnia 31marca 2017. Po tym czasie kod przestanie być aktywny.

6. Sposób dostarczenia nagrody.
Osoby, które spełniły warunki Promocji otrzymają na podany w formularzu adres e-mail korespondencję, w której zostanie
ustalony adres dostawy nagrody.
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy objęty promocją monitor nie został zwrócony. W
przypadku zwrotu zakupionego monitora, nagroda nie przysługuje.
30 dniowy brak informacji o adresie dostarczenia nagrody jest równoznaczny ze zrzeczeniem się jej przez uczestnika
promocji i uprawnia organizatora do swobodnym jej dysponowaniem.
7. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji promocji
Podane dane osobowe (adres e-mail):


będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji promocji, w celu realizacji promocji.



mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
Przedmiotowe dane uczestnik podaje dobrowolnie ze świadomością że, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych
osobowych mam prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, zachowując prawo uzyskania
informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia żądania zaprzestania dalszego ich
przetwarzania.

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Złożenie reklamacji dotyczących Promocji przysługuje każdemu uczestnikowi Promocji w nieprzekraczalnym terminie 14
dni od zakończenia Promocji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Reklamacja musi zostać wysłana na adres e-mail: promocja@lge.pl w tytule podając „Reklamacja”. Reklamacja powinna
zawierać nr seryjny monitora, numer paragonu/faktury oraz dokładny opis i powód reklamacji.
Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
5 dni roboczych od dnia otrzymania maila z reklamacją.
9. Postanowienia końcowe
Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie LG Electronics Polska sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 22.
Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. Materiały
reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
Spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby LG Electronics Polska sp. z
o.o.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

