REGULAMIN PROMOCJI
„DOŁĄCZ DO REPUBLIKI GRACZY”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia w sklepie
internetowym sklepasus.pl promocji pod nazwą „Dołącz do republiki graczy” (dalej:
„Promocja”) oraz prawa i obowiązki jej uczestników.
2. Organizatorem Promocji jest: I-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-404), Al.
Niepodległości 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443125, o kapitale zakładowym
3.250.000 PLN, NIP: 9552342588, REGON: 321315028 (dalej „Organizator”).
3. Sponsorem Promocji jest: ASUS Global Pte. Ltd.,15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1,
#0501 EIGHTRIUM @ CHANGI BUSINESS PARK z siedzibą w Singapurze (486035) (dalej
„Sponsor”).
4. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię stanowić będzie przedłużenie
gwarancji jakości o 1 rok dla określonych w Regulaminie laptopów marki ASUS. Premia będzie
dostępna za cenę 1 zł brutto. W Promocji można wziąć udział wyłącznie na warunkach
określonych w Regulaminie.
5. Promocja jest prowadzona wyłącznie w sklepie internetowym sklepasus.pl
laptopów marki ASUS wyszczególnionych poniżej (dalej zwane „Laptopami”):

dla modeli

5.1. laptopy gamingowe ASUS z serii: G, GA, GU, GX z wyłączeniem modeli GX800, G701, G703,
GZ700.
6. Promocja rozpoczyna się 14 lipca 2020 i trwa do 31 grudnia 2020 roku (dalej: „czas trwania
Promocji”).
7. Aby skorzystać z Promocji, należy w czasie trwania promocji zakupić Laptop w sklepie
internetowym sklepasus.pl i skorzystać z opcji zakupu dodatkowej gwarancji za 1 zł brutto.
8. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
§2
Uczestnictwo w Promocji
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu.
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2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzona
wyłącznie w sklepie internetowym sklepasus.pl .
3. Uczestnikiem Promocji może być może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za zgodą jej
przedstawiciela ustawowego, która przystąpiła do Promocji w sposób określony w niniejszym
Regulaminie.
4. Z udziału w Promocji wyklucza się pracowników Organizatora oraz członków najbliższych
rodzin pracowników Organizatora.
5. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3
Warunki skorzystania promocji
1.

W celu skorzystania z Promocji należy w czasie trwania Promocji (tj. pomiędzy 14 lipca 2020 r.
a 31 grudnia 2020 r.):
1.1. zakupić nowy, nieużywany Laptop w sklepie internetowym sklepasus.pl
1.2. skorzystać z opcji zakupu dodatkowej rocznej gwarancji ASUS za 1 zł

brutto.
Podmiot, który spełnił określone powyżej warunki udziału w Promocji dalej zwany
„Uczestnikiem” a łącznie dalej: „Uczestnikami”.
2.

Skorzystanie z Promocji jest całkowicie dobrowolne. Kupujący ma pełne prawo nie skorzystać z
opcji zakupu dodatkowej rocznej gwarancji za 1 zł brutto.

§4
Dodatkowy rok gwarancji ASUS
1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki określone w par. 3 punkt 1 powyżej, otrzymają
przedłużenie gwarancji jakości Laptopa na okres kolejnego roku od dnia wygaśnięcia
standardowej gwarancji producenta na Laptop.
2. Dodatkowy rok gwarancji zostanie udzielony przez ASUS Global Pte. Ltd.,15A CHANGI
BUSINESS PARK CENTRAL 1, #05-01 EIGHTRIUM @ CHANGI BUSINESS PARK z siedzibą w
Singapurze (486035) na takich samych zasadach co standardowa gwarancja producenta na
Laptop.
3. Organizator ma prawo weryfikacji, czy wszystkie warunki określone w par. 3 punkt 1 powyżej,
zostały spełnione.
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4. Po upływie 30 dni od zakupu zgodnie z par. 3 punkt 1 powyżej, Organizator prześle
Uczestnikowi na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej potwierdzenie uzyskania
przedłużonej gwarancji na zakupiony Laptop.
5. Wartość przedłużenia gwarancji wynosi 249 zł brutto w przypadku Laptopów gamingowych
wskazanych w par. 1 punkt 5.1.
6. Dodatkowy rok gwarancji nie podlega zamianie na gotówkę, ani inną nagrodę.

§5
Dane osobowe
1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE administratorem danych osobowych, które podajesz w Promocji (Twoje imię,
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer seryjny Laptopa) jest Organizator
(„Administrator”).
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji mogą być przekazane dostawcom usług zaopatrujących
Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne.
4. W celu uzyskania dodatkowej rocznej gwarancji Organizator prześle numer seryjny Laptopa
ASUS Global Pte. Ltd.,15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, #05-01 EIGHTRIUM @ CHANGI
BUSINESS PARK.
5. Podanie przez Uczestników Promocji danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
wzięcia udziału w Promocji.
6. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych Uczestników Promocji i przysługujących
prawach można znaleźć na stronie sklepu internetowego sklepasus.pl.

§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszystkie osoby biorące udział w Promocji mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje
dotyczące Promocji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jej
złożenie z dopiskiem: reklamacja „dodatkowy rok gwarancji za 1 zł - ASUS”. Reklamacje
prosimy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@iterra.pl. Prosimy, aby
reklamacja zawierała imię i nazwisko, adres, jak również możliwie dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.
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2. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator
rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora
Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji.
3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie
powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika
Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

§7
Postanowienia końcowe
1. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji
dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny na oficjalnej stronie Sklepu: sklepasus.pl oraz w siedzibie
Organizatora.

Szczecin, dnia 14 lipca 2020 r.

Organizator:
I-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
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