REGULAMIN AKCJI
„Zgarnij bilety na Intel Extreme Masters”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 21 lutego 2017r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „Zgarnij bilety na Intel Extreme Masters” (zwana dalej „Akcją
promocyjną”) jest 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”), działająca na rzecz spółek z grupy
Media Markt, prowadzących placówki handlowe na terenie Polski (zwanych dalej „Sklepy Media
Markt”) 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”), działająca na rzecz sklepu internetowego mediamarkt.pl i Sklepów Media Markt
realizujących zamówienia internetowe; działające w porozumieniu.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich
Sklepach Media Markt i w sklepie internetowym mediamarkt.pl, z wyłączeniem Outletu.
2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 21 lutego 2017 r. do dnia 26 lutego 2017r.
w godzinach otwarcia Sklepów Media Markt lub do wyczerpania zapasów, natomiast w Sklepie
internetowym mediamarkt.pl obejmuje okres od dnia 21 lutego 2017r. od godziny 00:01 do dnia 26
lutego 2017r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie
internetowym mediamarkt.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym
mediamarkt.pl.
§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 objęte są towary, określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
dostępne w trakcie trwania Akcji promocyjnej, w ofercie Sklepów Media Markt oraz w sklepie
internetowym mediamarkt.pl, z wykluczeniem produktów z Outletu (zwane dalej „Produktami”).
2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonujący zakupu Produktu w czasie trwania akcji
promocyjnej jest uprawniony do otrzymania dwóch (2) kodów w celu pobrania dwóch (2)
wejściówek jednoosobowych uprawniających do wejścia „early entrance” na wydarzenie Intel
Extreme Masters Katowice 2017 w dniach od 3.03.2017r. do 05.03.2017r. (zwana dalej

„Nagrodą”). Jeden paragon uprawnia do uzyskania dwóch (2) kodów. Jeden kod przysługuje
jednej (1) osobie.
3. W celu uzyskania Nagrody Uczestnik rejestruje paragon dokumentujący zakup Produktu na stronie
internetowej https://mediamarkt.pl/zgarnij-wejsciowke-dla-dwoch-osob-na-intel-extreme-masters
(zwana dalej „Stroną internetową”), uzupełniając niezbędne dane w formularzu (numer
paragonu/zamówienia, datę zakupu, kwotę zakupu). Strona internetowa automatycznie wygeneruje
kod, który następnie należy użyć na www.ticketpro.pl. Liczba Nagród w Akcji promocyjnej jest
ograniczona. O pierwszeństwie do otrzymania Nagrody decyduje data dokonania zakupu Produktu
i kolejność deklaracji wzięcia udziału w Akcji promocyjnej poprzez rejestrację paragonu na Stronie
internetowej.
4. Uczestnik ma możliwość pobrania kodu umożliwiającego pobranie Nagrody do dnia 17.02.2017r.
5. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w
wysokości Nagrody ani zamiana Nagrody na inny towar.
6. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Produktów ani Nagród
objętych Akcją promocyjną.
8. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, rabatami i obniżkami
cen w tym kodami rabatowymi otrzymanymi w ramach programu Konto Premium.
9. Dokument stanowiący dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu oznaczenia Akcji
promocyjnej będzie zawierał w treści hasło Akcji promocyjnej „Zgarnij bilety na Intel Extreme
Masters”.
10. W przypadku Uczestników wartość Nagrody jest zwolniona z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 i pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
§5
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami
przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Produktu w trakcie
Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu jakiejkolwiek szkody pośredniej ani bezpośredniej wyrządzonej przez Nagrodę.
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 Media Markt, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktu, lub pod
adresem email: info@mediamarkt.com z tematem wiadomości "Zgarnij bilety na Intel Extreme
Masters” lub pod numerem Infolinii : 799 35 35 35 * (* opłata zgodnie z taryfą operatora).
2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie Media Markt, w którym dokonano zakupu
Produktu powinny zawierać dopisek „Zgarnij bilety na Intel Extreme Masters” 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 Produktu mogą być składane w dowolnym Sklepie Media Markt.
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Media Markt, przysługuje możliwość
wymiany lub zwrotu. Zasady wymiany i zwrotu Produktu obowiązujące u Organizatora zostały
określone w odrębnym dokumencie dostępnym w Sklepach Media Markt sklepy stacjonarne.
7. W przypadku zwrotu Produktu, zgodnie z Warunkami wymiany towaru dostępnymi w Sklepach
Media Markt, Uczestnik otrzymuje zwrot ceny zakupu Produktu obowiązującej w ramach Akcji
promocyjnej. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu
poprzedzającym, i Uczestnik nie pobrał Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Nagrody.
Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu, i Uczestnik dokonał pobrania Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu
wartości rynkowej Nagrody.
8. Uczestnikowi, który złożył Zamówienie w Sklepie Internetowym mediamarkt.pl, przysługuje
prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą 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. W przypadku zwrotu Produktu, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Ogólnymi
Warunkami Umowy Sprzedaży, Uczestnik otrzymuje zwrot ceny zakupu Produktu obowiązującej
w ramach Akcji promocyjnej. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach
określonych w zdaniu poprzedzającym, i Uczestnik nie dokonał pobrania Nagrody, Uczestnik
zobowiązany jest do zwrotu Nagrody.
10. Uczestnik, który dokonał zakupu Produktu przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w sklepie
internetowym mediamarkt.pl i który dokonuje odbioru towaru w trakcie trwania Akcji promocyjnej
nie jest uprawniony do pobrania Nagrody.
11. 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
12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy
odrębnych przepisów prawnych.
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§7
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Media Markt Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Sklepy
Media Markt, w zależności od tego w którym Sklepie Media Markt Uczestnik wziął udział w Akcji
promocyjnej. Szczegółowe dane Sklepów Media Markt znajdują się na stronie mediamarkt.pl.
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.
Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również
na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepów Media Markt 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.).
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 „Zgarnij bilety na Intel Extreme Masters” dostępny jest w Sklepach
Media Markt oraz na stronie sklepu internetowego mediamarkt.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 lub właściwy
według wyboru 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. Regulamin obowiązuje od dnia 21 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1
Kod
1289832
1291529
1293793
1293794
1293795
1299265
1300472
1301162
1301268
1301341
1302461
1302462
1302463
1305564
1306045
1306046
1306047
1306194
1309481
1312699
1312857
1312859
1316514
1320628
1322920
1322924
1323528
1326462
1326467
1329602
1329603
1330136
1330140
1330567
1330569
1330570
1333187

Producent
LENOVO
ASUS
LENOVO
LENOVO
LENOVO
ACER
ASUS
LENOVO
LENOVO
ACER
LENOVO
LENOVO
LENOVO
ACER
DELL
DELL
DELL
HP
LENOVO
ASUS
ACER
ACER
LENOVO
ASUS
MSI
MSI
ASUS
ASUS
ASUS
DELL
DELL
HP
HP
LENOVO
LENOVO
LENOVO
LENOVO

Model
Y50-70 59445846 I7-4720HQ/8G/SSD512/960/W10
UX501JW-CN504T I7-4720HQ/8G/256SSD/960/W8.1
Y700-15 80NV00/D9PB/UYPB/100PB/16GPB I7-6700HQ/8G/
Y700-15 80NV00/CBPB/DBPB/USPB/102PB I7-6700HQ
Y700-15 80NV00BUPB/CUPB/UPPB/106PB I7-6700HQ/16G/1
PREDATOR AG6-710 I7-6700K/16GB/128GBSSD+1TB/980/10
UX501VW-FY010T I7-6700HQ/8G/256 SSD/960/W10
700-15ISK 80RU002TPB/80RU00H4PB BK I7-6700HQ/8G/1
700-15ISK 80RU0033PB/80RU00H5PB WH I7-6700HQ/8G/1
PREDATOR G9-592-72P1 I7-6700HQ/8GB/1TB/970M
90DA0077PB I7-6700/8GB/1TB/750/W10
90ED0049PB/90ED005CPB I7-6700/8GB/1TB+8GB/960-2GB/
90DD003HPL/90DD0055PL I7-6700K/16GB/2TB+8GB/970/W1
V5-591G-70TW I7-6700HQ/8GB/128SSD+1T/950/W10
ALIENWARE 15 A15 I7-6700HQ/16G/256/970/W10PRO
ALIENWARE 15 A15 I7-6820HK/16G/512/980/W10PRO
ALIENWARE 17 A 17 I7-6700HQ/8G/1TB/970/W10PRO
ENVY 15-AE120NW SREB. I7-6500U/12G/1T+256/950/10
Y700-15ISK 80NV00NVPB/80NV00UXPB I7-6700HQ/16G/SSD
G20CB-PL016T I7-6700/16GB/256GB-1TB/GTX980/10
NITRO VN7-592G-726D I7-6500U/16G/1TB+256/960M/W10
NITRO VN7-792G-767Z I7-6700HQ/8G/1TB+SSD128/960M/
Y700-17ISK 80Q000BEPB I7-6700HQ/16G/1T+128D/960/10
F756UX-T4091T I7-6500U/8G/1T/950/W10
AEGIS-204EU I7-6700/16GB/1TB+256SSD/1070/W10
NIGHTBLADE X2B-256EU I7-6700/8GB/2TB+128/1060/10
GL552VW-DM812T I7-6700HQ/8G/1T/960M/W10
G752VM-GC067T I7-6700HQ/16G/1T/1060/W10
UX501VW-FI119T UHD I7-6700HQ/16G/512G/960/W10
INS 7566 FHD I7-6700HQ/8G/128+500/960/W10 BK
INS 7566 UHD I7-6700HQ/8G/256+1T/960/W10 BK
OMEN 15-AX070 I7-6700HQ/8G/1TB/960/W10
OMEN 15-AX075 I7-6700HQ/12G/SSD512/965/W10
510-15IKB 80SV00ELPB/80SV00N5PB I7-7500U/8G/1TB/94
700-15ISK 80RU00NJPB BK I7-6700HQ/8G/1T/950/W10
700-15ISK 80RU00NKPB WH I7-6700HQ/8G/1T/950/W10
IC 710-25ISH I7-6700/1TB //8G/1050TI

