REGULAMIN AKCJI
„Ekstremalne obniżki cen telewizorów”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 20 października 2017 r.
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji pod hasłem „Ekstremalne obniżki cen telewizorów” (zwanej dalej „Akcją
promocyjną”) jest Media Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403979, o numerze NIP
7010327611, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000, 00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”),
działająca na rzecz sklepu internetowego https://mediamarkt.pl i Sklepów Media Markt realizujących
zamówienia internetowe oraz Media Markt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000182119, o numerze NIP 1132470708, o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000, 00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”); działające w
porozumieniu.

§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym https://mediamarkt.pl (dalej „Sklep
Internetowy”).
2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje od 20 października od godziny 17:00 do 23 października
2017 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na
zakup, o którym mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. W czasie trwania Akcji promocyjnej Organizator wprowadza rabat (zwane dalej „Rabatem”) na
wybrane produkty dostępne w Sklepie Internetowym. Lista produktów promowanych znajduje w
Załączniku 1 do Regulaminu. Rabat naliczany jest od kwoty brutto zamówienia.

2. Akcją promocyjną nie są objęte produkty z Outlet oraz usługi (np. PowerService, Gwarancja Plus
itp.), ubezpieczenia, usługa dostawy, montażu, pozostałe usługi dostępne w Sklepie
Internetowym lub w Sklepach Media Markt realizujących zamówienia internetowe.
3. Rabat przysługuje wyłącznie na jedną (1) sztukę produktu z jednej (1) kategorii towarowej.
4. Rabat jest jednorazowy tzn. że przysługuje wyłącznie jeden (1) raz i jedynie w czasie trwania Akcji
promocyjnej oraz Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji
promocyjnej.
5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko jeden (1) raz, tj. może dokonać wyłącznie
jednych zakupów w trakcie trwania Akcji promocyjnej. Uczestnik, który złoży więcej niż jedno (1)
zamówienie, nie otrzyma Rabatu na żaden z produktów.
6. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w
wysokości Rabatu.
7. Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, z wyłączeniem kodów
Konta Premium.
§5
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami
przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej
Rabat (tj. obowiązującej w trakcie Akcji promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów
prawnych.
§6
Reklamacje i wymiana towarów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w
trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w
Sklepie Media Markt lub pod adresem e-mail: info@mediamarkt.pl z tematem wiadomości
„Reklamacja – Ekstremalne obniżki cen telewizorów” lub pod numerem Infolinii 799 35 35 35* w
dniu powszednie w godzinach 9:00 - 21:00 (* opłata zgodnie z taryfą operatora).
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej w
Sklepie Media Markt powinny zawierać dopisek „Ekstremalne obniżki cen telewizorów” oraz
powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli
Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego
przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni
od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez
Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą
elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik
jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego
przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie

po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww.
zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
Reklamacje dotyczące towarów i usług.
1. Reklamacje dotyczące towarów (produktów) lub usług mogą być składane w dowolnym Sklepie
Media Markt.
2. Uczestnikowi, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym https://mediamarkt.pl, przysługuje
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. Nr 2012, poz. 1225 ze zmianami) na zasadach określonych
Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.
3. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176
ze zmianami).
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy
odrębnych przepisów prawnych.
§7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Media Saturn
Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży,
zawarcia umowy o świadczenie usług oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych
przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji
promocyjnej.
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „Ekstremalne obniżki cen telewizorów” dostępny jest na stronie
Sklepu Internetowego.
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd
powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega
zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży
[dostępnych na stronie https://mediamarkt.pl w zakładce: Regulamin i w zakładce: Ogólne
Warunki Umowy Sprzedaży].
7. Regulamin obowiązuje od dnia 20 października 2017 r.

Załącznik 1.

Nr art.

Artykuł

Producent

Aktualna
cena

Taniej

1341043

UE55MU6442UXXH

SAMSUNG

3 698,00

649,00

1341039

UE65MU7002TXXH

SAMSUNG

6 999,00

960,00

1339321

UE49M5672AUXXH

SAMSUNG

2 389,00

280,00

1339488

43LJ500V

LG

1 498,00

219,00

1345708

43LJ594V

LG

1 998,00

219,00

1339325

UE55M5672AUXXH

SAMSUNG

3 199,00

480,00

1339135

OLED65B7V

LG

14 499,00

2 170,00

1344817

UE55M6302AKXXH

SAMSUNG

3 499,00

530,00

1316094

49PUS6401/12

PHILIPS

2 549,00

90,00

1341040

UE49M6302AKXXH

SAMSUNG

2 599,00

220,00

1339329

UE65MU6102KXXH

SAMSUNG

5 699,00

600,00

1339137

OLED55C7V

LG

10 499,00

1 570,00

1316095

55PUS6401/12

PHILIPS

2 999,00

200,00

1339465

60UJ634V

LG

5 398,00

809,00

