REGULAMIN AKCJI
„Playstation 4+Call of Duty”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 13 października 2016 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „Playstation 4+Call of Duty” (zwana dalej „Akcją promocyjną”)
jest Saturn Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
179, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000206770, o numerze NIP 1132490674, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00
złotych (zwana dalej „Organizatorem”), działająca na rzecz spółek z grupy SATURN prowadzących
sklepy pod marką SATURN oraz sklepu internetowego saturn.pl (zwane dalej „Sklepami
SATURN”) oraz 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”), prowadząca Sklep internetowy saturn.pl.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich
Sklepach SATURN i na saturn.pl z wyłączeniem zakupów w Outlecie.
2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 13 października 2016 r. od godziny 00:01
do dnia 16 października 2016 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i
zdecydują się na zakup Zestawu, o którym mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. Akcją promocyjną objęta jest konsola SONY PS4 1TB D CHASSIS+COD INFINITE WARF LEG
ED VOUCHER o numerze artykułu 1320633 (zwana dalej „Produktem głównym”) oraz gra PS4
CALL OF DUTY BLACK OPS 3 o numerze artykułu 1289904 (zwana dalej „Produktem
dodatkowym1”) oraz voucher PLAYSTATION PLUS CARD 3 MIESIĄCE o numerze artykułu
1152321 (zwany dalej „Produktem dodatkowym2”) dostępne w ofercie Sklepów Saturn oraz w
sklepie internetowym saturn.pl.
2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu w Sklepie Stacjonarnym Saturn lub w
Sklepie Internetowym saturn.pl może nabyć Produkt Główny wraz z Produktem dodatkowym1 i
Produktem dodatkowym2 w zestawie (zwany dalej „Zestawem”) w promocyjnej cenie
uwzględniającej rabat w wysokości wartości Produktu dodatkowego1 i Produktu dodatkowego2
(zwany dalej „Rabatem”).
3. Warunkiem wykorzystania Rabatu w sklepie internetowym saturn.pl jest wpisanie w koszyku
zakupowym w polu „wprowadź kod rabatowy” kodu rabatowego. Wartość produktu zostanie obniżona
o należny Rabat po kliknięciu przycisku „aktywuj kod”.
4. Cena Zestawu stanowi promocyjną cenę Produktu głównego i promocyjną cenę Produktu
dodatkowego1 i Produktu dodatkowego2.
5. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.

6. W przypadku zakupu w sklepie internetowym saturn.pl o zakupie Zestawu w promocyjnej cenie
decyduje data złożenia zamówienia.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Zestawu objętych Akcją
promocyjną.
8. Rabat odliczany jest od ceny brutto towaru i będzie naliczany jednorazowo. Rabaty nie mogą być
dzielone.
9. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w
wysokości Rabatu.
10. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym kodami
rabatowymi otrzymanymi w ramach programu Konto Plus
§5
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami
przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Zestawu, w trakcie
Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych
przepisów prawnych.
§6
Reklamacje i wymiana towarów
1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być
zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej
zakończenia w Sklepie Saturn, w którym Uczestnik dokonał zakupu Zestawu, lub pod adresem email:
info@saturnpolska.com z tematem wiadomości "Reklamacja Playstation 4+Call of Duty” lub pod
numerem Infolinii : 799 37 37 37 * (* opłata zgodnie z taryfą operatora).
2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie SATURN, w którym dokonano zakupu Zestawu
powinny zawierać dopisek „Playstation 4+Call of Duty” oraz powinny zawierać imię i nazwisko
Uczestnika, Jego adres zamieszkania, 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, telefonicznie lub za
pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. 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 bądź kontakt z Uczestnikiem.
5. Reklamacje dotyczące Zestawu i jego składników mogą być składane w dowolnym Sklepie Saturn.
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w sklepie internetowym saturn.pl przysługuje prawo
odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu
Internetowego saturn.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży. Uczestnik nie może zwrócić
pojedynczego składnika Zestawu.
7. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w Sklepie, przysługuje możliwość wymiany lub
zwrotu. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu. Zasady wymiany towaru
obowiązujące u Organizatora zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym w Sklepach
SATURN (sklepy stacjonarne). Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje stosownie
poinformowany o warunkach prawa zwrotu.
8. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014 poz.827) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi
Warunkami Umowy Sprzedaży.
9. 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 Saturn Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Sklepy
SATURN, w zależności od tego w którym Sklepie SATURN Uczestnik wziął udział w Akcji
promocyjnej. Szczegółowe dane Sklepów SATURN znajdują się na stronie saturn.pl.
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 oraz w
celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne
dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na
otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepów SATURN drogą
elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. 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 „Playstation 4+Call of Duty” dostępny jest w Sklepach SATURN
oraz na stronie sklepu internetowego saturn.pl
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 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 niniejszym regulaminem promocji, mają zastosowanie przepisy
regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie saturn.pl w zakładce: Regulamin.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 13 października 2016 r.

Załącznik nr 1
Lista produktów głównych:
1273317 ASPIRE XC705 I3-4130/6GB/1TB/705/8.1
1275326 ASPIRE XC705 I5-4460/8GB/1TB/R5-235/8.1
1273313 AQUA H8131840G G1840/2GB/500GB/8.1
1273314 AQUA H8131840E G1840/4GB/500GB/RADEON HD/8.1
1273315 AQUA H8133220E G3220/4GB/500GB/GT 1GB/8.1
1273316 AQUA H8133225E G3220/4GB/1TB/R7-250/8.1
1273318 AQUA H8134150E I3-4150/8GB/1TB/730/8.1
1273320 AQUA H8134460E I5-4460/12GB/120G+1TB/R9-270X/8.1
1273319 ASPIRE XC705 I5-4460/8GB/1TB+8GBSSHD/745/8.1
1273025 AQUA Z9704790KE I7-4790K/16G/120+1TB/970
1273321 AQUA H8144790E I7-4790/16GB/120G+1TB/750/8.1
1262320 AZ3-615 I3-4150T/4G/1TB/HD4400/W8.1 23
1262321 AZ3-615 I5-4460T/4G/1TB/840M/W8.1 23 TOUCH
1283666 AZ3-710 I3-4170T/4GB/1TB/840M/W8.1
1283667 AZ3-710 I5-4590T/4GB/1TB/INT/W8.1
1283668 AZ3-710 I7-4785T/8GB/1TB/840M/W8.1

