
REGULAMIN  

PROMOCJI „ Kup dwa telefony Galaxy A3, a za drugi zapłacisz połowę ceny” 

z dnia 02.02.20178r.  

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Promocji „Kup dwa telefony Galaxy A3, a za drugi zapłacisz 

połowę ceny” (zwanego dalej „Promocją”). 

2. Organizatorem Promocji jest Spółka pod firmą „I-TERRA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Prostej 30, 72-100 Goleniów, Łozienica, zarejestrowana przez Sąd 

Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000443125 o kapitale zakładowym w wysokości 3.250.000,00 zł, w całości 

wpłaconym, o numerze NIP: 955-234-25-88, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Promocja prowadzona będzie poprzez sklep internetowy www.sklepsamsung.pl, którego 

Organizator jest operatorem. 

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 05.02.2018 

r. do 18.02.2018 lub wyczerpania zapasów. Decyduje data i godzina wysłania zamówienia na 

serwer sklepu internetowego. 

5. Promocja obejmuje wyłącznie Produkty wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu 

Promocji. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora. 

 

§ 2 

UCZESTNICY PROMOCJI 

1. W Promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Klientem”), która w okresie obowiązywania 

promocji, zakupi jeden z produktów wymienionych w załączniku nr 1.  

2. Każdy z Klientów jest uprawniony do zakupu jednego promocyjnego zestawu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sklepsamsung.pl/


§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. W celu  skorzystania z Promocji Klient podczas procesu zakupowego na stronie sklepu 

internetowego powinien zadeklarować chęć zakupu dwóch smartfonów poprzez dodanie go do 

koszyka. 

2. W kolejnym kroku, pojawi się możliwość wyboru drugiego egzemplarza smartfona A3. Po dodaniu 

go do koszyka rabat w wysokości 50% na drugi model naliczy się automatycznie.  

3. W przypadku usunięcia z koszyka zakupowego promocyjnego smartfona, mechanizm sklepu 

automatycznie usunie promocyjną cenę. Jeśli mechanizm nie zadziałała automatycznie zespół 

realizujący zamówienie po stronie Organizatora dokona jego weryfikacji pod kątem spełnionych 

warunków niniejszego regulaminu. 

 

§4 

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA 

1. Organizator ma prawo weryfikować Uczestników pod kątem zgodności z zasadami Promocji. 

2. Zamówienie internetowe stanowi jedynie deklarację zakupu oraz skorzystania z Promocji. 

3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat Promocji, 

rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 

internetowej www.sklepsamsung.pl 

2. Wzięcie udziału w Promocji oznacza całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu Promocji i 

zobowiązanie do jego przestrzegania 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

http://www.sklepsamsung.pl/


Załącznik nr 1 – modele biorące udział w promocji 

KOD PRODUCENTA NAZWA 

SM-A320FZBNXEO Smartfon Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FZBNXEO Blue Mist 

SM-A320FZDNXEO Smartfon Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FZDNXEO Gold Sand 

SM-A320FZINXEO Smartfon Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FZINXEO Peach Cloud 

SM-A320FZKNXEO Smartfon Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FZKNXEO Black Sky 

 

 


