
 

 
 

Regulamin Promocji 
SAMSUNG GUARD S7 

 
§ 1  

Definicje 
 

1. Promocja – sprzedaż premiowa telefonów Samsung Galaxy S7 lub Samsung Galaxy S7 Edge 
organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 

2. Organizator - Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 PLN, NIP 526-10-44-039, 
REGON 011612810. Wydającym nagrody w sprzedaży premiowej jest Organizator.  

3. Produkt - telefon Samsung Galaxy S7 lub telefon Samsung Galaxy S7 Edge, przeznaczony przez 
Organizatora do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca miejsce zamieszkania lub 
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu Produktu, która zapoznała się z 
treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w 
nim określone.  

5. Partner – autoryzowany dystrybutor Produktu; aktualna lista Partnerów dostępna jest pod adresem 
www.guards7.samsung.pl w sekcji „Najczęściej zadawane pytania”.  

6. Punkt – sklep, w którym Użytkownik może zrealizować Odkup Produktu; aktualna lista Punktów 
dostępna jest pod adresem www.guards7.samsung.pl w sekcji „Najczęściej zadawane pytania”. 

7. Strona internetowa - strona internetowa o adresie: www.guards7.samsung.pl, za pośrednictwem której 
Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny na potrzeby skorzystania z Promocji. 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania 
Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych 
z Promocją. 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Promocja umożliwia Użytkownikom skorzystanie z dodatkowych i związanych z zakupem Produktu usług 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów (nagroda w sprzedaży premiowej). Promocja odbywa się na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W skład Promocji wchodzi: 

a) ubezpieczenie Samsung GUARD Wyświetlacz,  

b) przedłużony do 3 lat okres gwarancji na Produkt,  

c) możliwość skorzystania z odkupu („Odkup Produktu”), oraz  

d) aplikacja My KNOX zapewniająca ochronę danych w telefonie.  

http://www.guards7.samsung.pl/
http://www.guards7.samsung.pl/


 

2. Wartość świadczeń wskazanych w ust. 1, stanowiących nagrodę w sprzedaży premiowej, nie przekracza 
jednorazowo kwoty 760 PLN. 

3. Udział Użytkowników w Promocji jest dobrowolny. 

4. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów:  

a) przeznaczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

b) dystrybuowanych przez Partnerów Organizatora,  

c) zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych 
oraz w innych oficjalnych kanałach prowadzących sprzedaż detaliczną Produktów Organizatora, 

– przy czym powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 

5. Promocja jest ograniczona w czasie. Przystąpienie do Promocji możliwe jest od dnia 11 marca 2016 r. 
do dnia 11 czerwca 2016 r. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu polegającej na przedłużeniu 
okresu, w którym Użytkownik może przystąpić do Promocji. 

6. Operatorem Promocji od strony technicznej oraz podmiotem gromadzącym dane przesyłane przez 
Użytkowników za pomocą formularza rejestracyjnego (przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora) jest 
Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, (kod 02-235), ul. Równoległa 4a wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem: 0000338509, NIP: 5213141885 o kapitale zakładowym w wysokości 1.635.174  złotych, 
opłaconym w całości, działający na zlecenie i na rzecz Organizatora. 

§ 3 
Ogólne zasady korzystania z Promocji 

 
1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie 

internetowej oraz akceptacja treści maila przesłanego na wskazany w formularzu adres e-mail.  

2. Po akceptacji maila przesłanego na wskazany w formularzu adres e-mail, Użytkownik otrzymuje kolejną 
(drugą) wiadomość e-mail wraz z certyfikatem potwierdzającym przystąpienie do Promocji. Wiadomość 
ta jest dowodem objęcia Produktu Promocją. 

3. W celu dokonania rejestracji na Stronie internetowej Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, 
zawierający następujące dane: 

a) w przypadku konsumenta – imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, numer IMEI, datę 
zakupu Produktu, markę dotychczasowego telefonu, 

b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ jednostki niebędącej osobą 
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną/ osoby prawnej – imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP 
firmy, adres e-mail, numer(y) IMEI, datę(y) zakupu Produktu(ów), markę dotychczasowego telefonu, 

c) zgodę na przesłanie na adres e-mail Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Samsung GUARD Wyświetlacz, 

d) zgodę na marketing za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telemarketing, 



 

e) akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i zasad przetwarzania i udostępniania danych osobowych.  

 
4. Użytkownik odbiera przesłane drogą elektroniczną Ogólne Warunki Ubezpieczenia Samsung GUARD 

Wyświetlacz oraz klikając w pole: PRZYSTĘPUJĘ DO PROMOCJI SAMSUNG GUARD S7 składa oświadczenie 
o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i Regulaminu, przystąpieniu do ubezpieczenia i 
do Promocji oraz wyraża zgodę na udostępnianie PZU SA przez Organizatora informacji niezbędnych do 
prawidłowej obsługi umowy ubezpieczenia. 

5. Organizator ma prawo do weryfikacji oryginalnego dowodu zakupu.  

6. W przypadku konsumentów wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących nagrodę w 
sprzedaży premiowej, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 
r., Nr 51, poz. 307). 

7. W przypadku skorzystania z Promocji przez Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi 
działalność gospodarczą wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących nagrodę w 
sprzedaży premiowej, stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

8. Jeden Użytkownik posługujący się 1 adresem e-mail może skorzystać z Promocji: 

a) w przypadku konsumentów – w stosunku do 1 Produktu 

b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych – w stosunku do 
maksymalnie 10 Produktów. 

9. Celem rejestracji kolejnych Produktów ponad te wskazane w punktach 8a i 8b, konieczne jest ponowne 
wypełnienie formularza oraz wskazanie nowego adresu e-mail. 

10. Użytkownik, który odstąpił od umowy nabycia Produktu albo wymienił Produkt na inny model urządzenia 
mobilnego Samsung niebiorący udziału w Promocji, traci uprawnienia do korzystania z Promocji 
natychmiast po odstąpieniu od umowy albo wymianie urządzenia. 

11. Wszystkie uprawnienia do korzystania z Promocji, w tym Ubezpieczenie Samsung GUARD Wyświetlacz w 
razie sprzedaży Produktu przez jego dotychczasowego Użytkownika osobie trzeciej, przechodzą na 
nabywcę Produktu z chwilą wejścia Produktu w posiadanie nabywcy. Zmiana właściciela Produktu nie 
wymaga zgłoszenia Organizatorowi Promocji. 

§ 4 
Ubezpieczenie Samsung GUARD Wyświetlacz 

 
1. Ubezpieczenie Samsung GUARD Wyświetlacz (dalej: „Ubezpieczenie”) jest ubezpieczeniem grupowym 

świadczonym przez PZU SA na rzecz Użytkowników korzystających z Promocji przez okres 12 miesięcy 
liczonych począwszy od dnia następującego po dniu przystąpienia do Promocji, o którym mowa w § 2 
pkt. 5. 

2. Korzystanie z Ubezpieczenia odbywa się na zasadach szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia, z którymi Użytkownik ma obowiązek zapoznać się przed przystąpieniem do Promocji. 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia w formie dokumentu elektronicznego (PDF) przesyłane są do 
Użytkownika podczas procesu rejestracji, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail. 



 

3. Identyfikatorem Ubezpieczenia jest numer IMEI Produktu. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, polegające na uszkodzeniu 
mechanicznym wyświetlacza lub ekranu Produktu.  

5. Uszkodzenie mechaniczne polega na stłuczeniu lub pęknięciu wyświetlacza lub ekranu Produktu, lub 
innym naruszeniu struktury wyświetlacza lub ekranu wymagające naprawy w celu przywrócenia jego 
stanu pierwotnego. 

6. Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast kolejnych uszkodzeń wyświetlacza Produktu, uszkodzeń 
powstałych po upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz uszkodzeń nie objętych Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia. 

7. Wyłączenia odpowiedzialności zdefiniowane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  

8. W przypadku uszkodzenia wyświetlacza ubezpieczonego Produktu Ubezpieczenie obejmuje: odbiór 
Produktu od Użytkownika, naprawę/ wymianę wyświetlacza Produktu oraz dostarczenie naprawionego 
Produktu z powrotem Użytkownikowi.  

9. Użytkownik zgłasza uszkodzenie niezwłocznie za pośrednictwem infolinii Centrum Pomocy PZU pod 
numerem telefonu 22 505 66 77. Szczegółowa procedura zgłaszania szkody jest opisana w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia.  

10. Świadczenie z tytułu Ubezpieczenia nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

11. Korzystanie z Ubezpieczenia w ramach niniejszej Promocji nie wiąże się dla Użytkownika z żadnymi 
kosztami, z zastrzeżeniem ewentualnych obowiązków podatkowych przedsiębiorców oraz przypadków 
opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

12. Składki z tytułu Ubezpieczenia pokrywa Organizator. 

13. Za naprawy w ramach Ubezpieczenia odpowiada PZU SA. 

§ 5 
Odkup Produktu 

 
1. W ramach Promocji, w przypadku zakupu dowolnego urządzenia mobilnego Samsung o wartości brutto 

nie niższej niż 2500 PLN Użytkownik będzie mógł dokonać jednoczesnej odsprzedaży Produktu na rzecz 
Punktu po orientacyjnej cenie 1000 PLN.  

2. Skorzystanie z Odkupu Produktu będzie możliwe w okresie od marca do czerwca 2017 roku.  

3. Dokładny termin oraz minimalna cena Odkupu Produktu zostaną ogłoszone na stronie pod adresem 
www.guards7.samsung.pl, nie później niż do 28 lutego 2017 roku.   

4. Odkup możliwy jest wyłącznie we wskazanych Punktach oraz tylko w przypadku jednoczesnego zakupu 
w rozliczeniu urządzenia mobilnego marki Samsung, o którym mowa w pkt. 1. 

5. Rozliczenie potrącane jest z ceną zakupu urządzenia, o którym mowa w ust 1. i nie podlega wypłacie w 
formie gotówki na rzecz Użytkownika. Punkt może udzielić Użytkownikowi rabatu, w ten sposób 
dodatkowo obniżając cenę sprzedaży urządzenia mobilnego Samsung, o którym mowa w pkt. 1.  

http://www.guards7.samsung.pl/


 

6. Odkup Produktu jest możliwy po podpisaniu przez Użytkownika umowy sprzedaży Produktu oraz po 
złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, że jest właścicielem Produktu. 

7. Warunkiem Odkupu, o którym mowa w pkt. 1 jest spełnienie przez Produkt łącznie następujących 
kryteriów: 

a) Produkt włącza się i pozostaje włączony na czas testów, 

b) Produkt wyłącza się, 

c) Produkt ma przywrócone ustawienia fabryczne, 

d) Produkt nie posiada blokad (PIN, odcisk palca, innych),  

e) Produkt jest wylogowany z kont, w tym z konta Samsung, Google, 

f) Produkt nie posiada prywatnych plików i danych,  

g) Produkt może nosić ślady normalnego użytkowania, 

h) Gniazdo ładowania nie nosi śladów uszkodzenia,   

i) Ekran oraz obudowa przednia i tylna nie posiadają pęknięć i wyczuwalnych rys, 

j) Ekran dotykowy Produktu działa poprawnie, w tym reaguje na dotyk (również na krawędziach), 

k) Wyświetlacz nie ma martwych pikseli, plam ani odbarwień/przebarwień, 

l) Wszystkie przyciski, w tym klawisz strony domowej działają.    

8. Oceny Produktu pod kątem posiadania powyższych cech dokonuje pracownik Punktu. Każde kryterium 
oceniane jest osobno na zasadzie: kryterium niespełnione - kryterium spełnione. Wszystkie kryteria 
muszą być spełnione, żeby skorzystać z możliwości Odkupu.   

§ 6 
Przedłużona gwarancja na Produkt 

 
1. Z chwilą przystąpienia do Promocji udzielona Użytkownikowi przy zakupie Produktu gwarancja na 

Produkt, której warunki zostały dołączone przy sprzedaży Produktu, ulega przedłużeniu do lat trzech od 
dnia zakupu Produktu. 

2. W przypadku wymiany Produktu na nowy w trzecim roku gwarancji, nowy Produkt będzie objęty 
standardową gwarancją (taką, jak ta obowiązująca przy zakupie Produktu), która zacznie swój bieg od 
daty wymiany Produktu. 

3. Promocja nie dotyczy gwarancji na baterię i akcesoria. 

§ 7 
Aplikacja My KNOX 

 
1. Uzupełnieniem pakietu promocyjnego Samsung GUARD S7 jest aplikacja mobilna My KNOX, służąca 

ochronie oprogramowania Produktu. 



 

2. Aplikacja My KNOX może być zainstalowana przy pierwszym uruchomieniu Produktu; jest również 
dostępna do bezpłatnego pobrania z Google Play lub Samsung Galaxy Apps. 

  
§ 8  

Reklamacje związane z Promocją 
 

1. Reklamacje związane z Promocją, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, należy zgłaszać Organizatorowi w formie:  

a) elektronicznej przez uzupełnienie formularza na stronie www.wsparcies7.samsung.pl, 

b) pisemnej na adres pocztowy: 

Dział Reklamacji  
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. 
ul. Postępu 14 

  02-676 Warszawa z dopiskiem: „Samsung GUARD S7”. 

2. Reklamacje związane z Ubezpieczeniem Samsung Guard Wyświetlacz składane są w formie ustnej, 
elektronicznej lub pisemnej, w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta, zgodnie z zapisami w 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  

3. Reklamacje związane z oceną warunków Odkupu z § 5 pkt. 7 Regulaminu składane są w Punkcie, w 
którym Użytkownik korzystał z możliwości Odkupu Produktu.  

4. Złożone reklamacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 i 3 rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od 
daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w 
odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

 
§ 9 

Dane osobowe 
 

1. Dane Użytkownika biorącego udział w Promocji będą przetwarzane przez Organizatora jako 
administratora danych osobowych Uczestników oraz spółki Samsung wymienione w Polityce 
Prywatności Samsung w związku ze świadczeniem usług w ramach Promocji  (m.in. usługi ubezpieczenia, 
gwarancji oraz ochrony softwarowej), a także mogą być przetwarzane na zasadzie powierzenia przez 
Organizatora danych osobowych do dalszego przetwarzania na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie 
danych osobowych.   Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Użytkownika również 
dla celów marketingu produktów lub usług własnych w ramach tzw. usprawiedliwionego celu. Podanie 
danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w Promocji.  Jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę 
Organizator i spółki Samsung wymienione w Polityce Prywatności będą mogły przesyłać Użytkownikowi 
informacje o nowych produktach/usługach drogą komunikacji elektronicznej lub telemarketingu. 
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz odwołania 
zgody na działania marketingowe. 

2. Organizator dla celów realizacji Promocji powierzył na piśmie na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., Nr 2135)  przetwarzanie danych 
osobowych Użytkowników operatorowi Cursor S.A. (przetwarzającemu dane na zlecenie Organizatora). 

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 
ochronie danych osobowych oraz  zgodnie z Polityką Prywatności Samsung. Każdy Uczestnik ma prawo 



 

dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz zadania ich usunięcia, na warunkach określonych 
w ustawie o ochronie danych osobowych.  

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu 
zgłoszenia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Użytkownika zostały określone w Polityce 
Prywatności Samsung, dostępnej na stronie internetowej www.guards7.samsung.pl. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Treść niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim dokumentów będzie dostępna na stronie 
internetowej www.guards7.samsung.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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