
Regulamin promocji “Xmas w iSpot”    
 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Xmas w iSpot” jest spółka iSpot Poland spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa), wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000500329, REGON: 147129582, NIP: 5272710089 („Spółka”) 

2. Promocja obowiązuje od 19.11.2018 do 24.12.2018 roku.  

3. Promocja skierowana jest do klientów salonów stacjonarnych iSpot Apple Premium Reseller, sklepu 
iSpot.pl oraz Infolinii. Zakup musi być uwidoczniony na paragonie lub fakturze wystawionym w 
okresie od 19 listopada do 24 grudnia 2018r. 

4. Warunkiem udziału w promocji jest zakup jednego z niżej wymienionych produktów w dniach 
obowiązywania promocji. Każdy zakup niżej wymienionych produktów premiowany jest: 

1. W salonach stacjonarnych iSpot 
 

 

2. W sklepie internetowym iSpot.pl oraz infolinii 

 

5. Promocja łączy się z ratami 0%  

6. Promocja nie łączy się z leasingiem przy zakupie w sklepach stacjonarnych iSpot 

7. Promocja łączy się z leasingiem przy zakupie w sklepie internetowym iSpot.pl i infolinii 

Produkt Prezent 

MacBook Karta podarunkowa iSpot o wartości 300 zł 

MacBook Air (bez modelu MQD32ZE/A) Karta podarunkowa iSpot o wartości 200 zł 

MacBook Pro Karta podarunkowa iSpot o wartości 500 zł 

iMac Karta podarunkowa iSpot o wartości 500 zł 

iPad Pro Karta iTunes o wartości 100 zł 

iPad (2018) Karta iTunes o wartości 50 zł 

Apple TV Karta iTunes o wartości 50 zł 

Apple Watch (Seria 3 i 4) Rabat 50% na pasek 

iPhone X Rabat 20% na słuchawki Beats X 

Produkt Prezent 

MacBook Kod rabatowy o wartości 300 zł 

MacBook Air (bez modelu MQD32ZE/A) Kod rabatowy o wartości 200 zł 

MacBook Pro Kod rabatowy o wartości 500 zł 

iMac Kod rabatowy o wartości 500 zł 

iPad Pro Kod rabatowy o wartości 100 zł 

iPad (2018) Kod rabatowy o wartości 50 zł 

Apple TV Kod rabatowy o wartości 50 zł 

Apple Watch (Seria 3 i 4) Rabat 50% na pasek 

iPhone X Rabat 20% na słuchawki Beats X 



8. Promocja nie łączy się ze zniżką EDU 

9. Kod rabatowy za zakup produktów promocyjnych na iSpot.pl lub infolinii zostanie wysłany na adres 
mailowy podany podczas zamówienia w ciągu 20 dni od dnia odebrania zamówienia. W przypadku 
nieotrzymania kodu rabatowego we wskazanym terminie prosimy o kontakt pod adresem mailowym 
promocje@ispot.pl  

10. Kod rabatowy można wykorzystać jednorazowo w sklepie internetowym iSpot. 

11. Karta podarunkowa iSpot jest akceptowana w całej sieci sprzedaży iSpot.  

12. Termin ważności karty podarunkowej iSpot to 12 miesięcy od daty jej wydania.  

13. Karta podarunkowa iSpot może być używana wielokrotnie, przez okres 12 miesięcy, do chwili 
wykorzystania wszystkich środków dostępnych na karcie. 

14. Karta podarunkowa iSpot jest bonem towarowym na okaziciela. Kartę możesz wręczyć osobie, która 
staje się jej pełnoprawnym posiadaczem. Ryzyko utraty karty podarunkowej iSpot przechodzi na 
posiadacza karty z chwilą wydania i aktywacji karty. Firma iSpot nie odpowiada za utratę, zagubienie 
oraz zniszczenie karty. 

15. Administratorem danych osobowych klientów (dalej: „Klient”) jest iSpot Poland Sp. z o.o., z siedzibą 
w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2. (dalej: „Administrator”). 

16. Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:  

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres 
mailowy: bok@ispot.pl. 

• wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 
193 Warszawa. 
 

17. Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotu działającego na terenie Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Podmiot ten przystąpił do programu Tarczy Prywatności, zatwierdzonego przez Komisję 
Europejską, co oznacza, że prawidłowo chroni dane osobowe. 

 
18. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

Niedostarczenie lub nieokazanie dokumentu lub zaświadczenia może być powodem do anulowania 
zamówienia bądź jego zmiany na produkt w pełnej cenie 

 
19. iSpot zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 
20.   Wszelkie reklamacje, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem promocji, należy 

kierować na piśmie do siedziby Organizatora: iSpot Poland sp z o.o., 02-566 Warszawa, ul. 
Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, lub pod adresem mailowym promocje@ispot.pl. Organizator 
rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni od chwili 
otrzymania zgłoszenia.  

21. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do umów zawieranych na odległość ma 
zastosowanie Regulamin iSpot.pl dostępny na stronie internetowej http://ispot.pl/. 


