
Regulamin promocji „PRZEDŁUŻAMY ŚWIĘTA Z MI 8” 

 

I. Postanowienia wstępne 

1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „PRZEDŁUŻAMY ŚWIĘTA Z MI 8” określają zasady funkcjonowania Promocji, zasady 

korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej 

również: „Warunki Promocji”). 

2. Organizatorem promocji „PRZEDŁUŻAMY ŚWIĘTA Z MI 8” (dalej również: „Promocja”) jest ROLV GROUP SP. Z O.O. z 

siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Błońska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387535, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS. Nr VAT-UE: PL5342472319; REGON: 

142955045; Kapitał zakładowy: 636.000,00 zł w całości opłacony (dalej również: „Organizator”). 

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Mi-home.pl (zwanego dalej „Sklepem 

Internetowym”), dostępnego pod adresem mi-home.pl oraz w oficjalnym sklepie stacjonarnym Mi Store (zwanego dalej 

„Sklepem Stacjonarnym”) mieszczącym się w Centrum Handlowym „Arkadia” przy Al. Jana Pawła II 82 w Warszawie. 

4. Czas trwania Promocji w Sklepie internetowym mi-home.pl obejmuje okres od dnia 25.12.2018 r. od godziny 00:00 do dnia 

31.12.2018 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, natomiast w Sklepie Stacjonarnym Mi Store obejmuje okres 

od dnia 27.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego Mi Store lub do wyczerpania 

zapasów. 

5. W Promocji mogą wziąć udział osoby które w dniach od 25.12.2018 od godz. 00:00 do 31.11.2018 do godziny 23:59 

wprowadzą w koszyku zakupowym w Sklepie Internetowym kod rabatowy „SYLWESTER-Z-MI8” lub podadzą hasło 

„SYLWESTER-Z-MI8” w Salonie Stacjonarnym podczas zakupu produktu lub produktów objętych Promocją. 

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach 

Promocji z rabatu, w wysokości określonej w zał. 1 regulaminu.  

2. Promocja obejmuje wyłącznie Produkty wymienione w zał. 1 regulaminu. 

3. Aby wziąć udział w Promocji, należy: 

a. dodać do koszyka przynajmniej 1 produkt określony w zał. 1 regulaminu, 

b. wprowadzić kod „SYLWESTER-Z-MI8” w polu Kod rabatowy znajdującym się na stronie koszyka sklepu mi-home.pl 

lub przekazać podać hasło ustnie w Salonie Stacjonarnym, 

c. zaakceptować Regulamin sklepu oraz Zgody wymagane do realizacji zamówienia, 

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi 

ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, 

upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej. 

5. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt zakupiony przez Uczestnika Promocji w Sklepie 

Internetowym lub Salonie Stacjonarnym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu. 

6. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek 

inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny. 

7. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z 

Rabatu. 

 

III. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu 

produktu. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz 

unikalny kod promocji i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument 

potwierdzający dokonanie zakupu Produktu.     

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i 

sposobie jej załatwienia. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji. 

 

 



 

IV. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji i prowadzenia Promocji, a w 

szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, 

adres zamieszkania, adres dostawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji 

powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „PRZEDŁUŻAMY ŚWIĘTA Z MI 8”. 

Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną 

tutaj. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do 

danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim 

wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „PRZEDŁUŻAMY 

ŚWIĘTA Z MI 8”, zgodnie z art. 28 RODO. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia 

akcji „PRZEDŁUŻAMY ŚWIĘTA Z MI 8”, przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Sprzedaży Promocyjnej. 

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu 

nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Uczestnika narusza przepisy RODO. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://mi-home.pl/ i wchodzą w życie od dnia 25.12.2018r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej 

jako (katalog zamknięty): 

a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na 

wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; 

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; 

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez 

Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a 

Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, 

rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

d. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi; 

e. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, 

modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych 

Regulaminem. 

3. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez 

jego publikację w Sklepie Internetowym. 

  

https://mi-home.pl/content/polityka-cookies
https://mi-home.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – Lista Produktów z cenami 

 

 

Nazwa Kody EAN 
Kody 

produktów 
Wartość rabatu Cena końcowa brutto 1 szt 

Xiaomi Mi 8 Lite 64 GB 6941059614630 
MI7628711 

MI7628673 
300 zł 999 zł 

Xiaomi Mi 8 Lite 128 GB 6941059614579 
MI7628680 

MI7628678 
300 zł 1199 zł 

Xiaomi Mi 8 64 GB 

6941059608806 

6941059608837 

6941059613688 

MI7628615 

MI7628022 

MI7628634 

300 zł 1899 zł 

Xiaomi Mi 8 128 GB 

6941059608820 

6941059608813 

6941059613695 

MI7628038 

MI7628453 

MI7628682 

400 zł 1999 zł 

Xiaomi Mi 8 Pro 128 GB 6941059614418 MI7628684 100 zł 2499 zł 

 


