REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
“WIĘCEJ MOCY I WIĘCEJ KINA Z DELL”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa
się akcja promocyjna pod nazwą “WIĘCEJ MOCY I WIĘCEJ KINA Z DELL” (dalej jako
Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest Pakaya Sp. z o.o. ul. Rejtana 17 lok 33, 02-516 Warszawa, (dalej
Organizator) działajaca na zlecenie DELL Sp. z o.o.
3. Promocja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
4. Zasady udziału w Promocji są uregulowane w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Celem Promocji jest promocja zakupu Notebooków DELL serii XPS, Inspiron, Alienware, Vostro,
Latitude, All in One (dalej jako Produkt).
7. Premią za zakup w/w Produktu jest Pakiet Kinowy 10 Voucherów do sieci kin Cinema City, (dalej
Pakiet Kinowy), uprawaniający do otrzymania 10 bezpłatnych biletów do kin sieci Cinema City na
seanse 2D.
8. Łączna wartość Pakietu Kinowego to 190 zł brutto.
9. Pakiet Kinowy przekazywany jest Uczestnikowi Promocji po zakupie Produktu i zarejestrowaniu
Zgłoszenia udziału w Promocji na stronie www.dellandyou.pl/wiecejmocy w ciągu 14 dni od daty
zakupu. (Szczegóły §2)
10. Liczba promocyjnych Pakietów Kinowych to 720 szt.
11. Promocja trwa od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku lub do wyczerpania puli Pakietów
Kinowych. Informacja o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu Promocji zostanie
zamieszczona na stronie www.dellandyou.pl/wiecejmocy
12. Miejscem realizacji premii w postaci Pakietu Kinowego są:znajdujące się na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej kina sieci Cinema City wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
których operatorem jest Cinema City, (dalej jako Kina).
13. Termin wykorzystania Pakietów Kinowych: od 01 grudnia 2016 do 31 grudnia 2017 do zamknięcia
kin.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby Pakietów Kinowych i/lub przedłużenia
czasu trwania Promocji.
15. Patronem i Sponsorem Promocji jest DELL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-017 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 123A.
§ 2. Warunki uczestnictwa i przebieg Promocji
1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która
spełniła warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów
zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższych
rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń
dotyczących tego zastrzeżenia.
3. W celu otrzymania Nagrody, Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:
a) Nabycie w trakcie trwania Promocji (01.12.2016 - 31.12.2016) jednego z modeli notebooków Dell
serii: XPS, Inspiron, Alienware, Vostro, Latitude, All in One, i innych.
Dodatkwo promocją zostają objęte Monitory Dell zakupione u następujących Partnerów:
Komputronik, X-kom
b) Dokonanie w/w zakupu w sieci sklepów partnerów Promocji: - Komputronik - X-kom- Media MarktSaturn- RTVEuroAGD- Media Expert- Sferis- przez stronę www.dell.pl lub sklepy internetowe
w/w partnerów z zastrzeżeniem że zakup Monitorów Dell biorących udział w promocji
powinien być dokonany w sieci sklepów Komputronik lub X-kom
c) Zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu, w postaci paragonu fiskalnego lub faktury
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VAT (zawierających nazwę Produktu – dalej „Dowód zakupu”),
Dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji na stronie
www.dellandyou.pl/wiecejmocy poprzez podanie: - Danych osobowych Uczestnika Promocji w
postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail,- daty zakupu
produktu- miejsca zakupu Produktu (z rozwijanej listy)- numeru seryjnego zakupionego
Produktu- skanu paragonu albo faktury VAT jako dowodu zakupu Produktu,- modelu
komputera (z rozwijanej listy)
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, najpóźniej 15
stycznia 2017 roku do godz. 23.59.
Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Akcji Promocyjnej oraz zgodę na
wykorzystanie podanych danych do czynności związanych z Promocją, złożone poprzez
zaznaczenie stosownych pól Zgłoszenia.
Promocją objęty jest Produkt fabrycznie nowy, nabyty w okresie trwania Promocji w punktach
sprzedaży wymienionych w pkt 3b niniejszego paragrafu, Promocją nie są objęte produkty
pochodzące ze sprzedaży wtórnej.
Wysyłając zgłoszenie wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na
postanowienia Regulaminu.
Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
W oparciu o dane podane przez Uczestnika w Zgłoszeniu Organizator dokonuje weryfikacji
prawidłowości zgłoszeń.
W Promocji może brać udział tylko jedno zgłoszenie zwierające numer tego samego dowodu
zakupu, uwzględnione zostaje tylko jedno zgłoszenie otrzymane przez Organizatora jako pierwsze.
§3. Premia

1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje
Premię w postaci Pakietu Kinowego 10 Voucherów uprawniających do otrzymania bezpłatnego
biletu do Kina na dowolnie wybrany seans wyświetlany w ramach bieżącego repertuaru, lecz z
wyłączeniem seansów wyświetlanych w technologii 3D, pokazów w kinach IMAX oraz projektów
specjalnych takich jak maratony filmowe, Ladies Night, pokazy na zaproszenie.
2. Aby otrzymać bezpłatny bilet należy w kasie Kina przedstawić Pakiet Kinowy 10 Voucherów.
3. Premie w postaci Pakietu Kinowego 10 Voucherów przyznawane są pierwszemu 720
Uczestników, według kolejności zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli Produktów objętych Premią w trakcie
trwania Promocji lub/i do wydłużenia czasu trwania Promocji.
5. Realizacja Premii w postaci Pakietu Kinowego 10 Voucherów jest możliwe we wszystkich Kinach
sieci Cinema City w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017, z zastrzeżeniem, że:
a) liczba Pakietów w Promocji jest ograniczona i wynosi 720 (słownie: siedemset dwadzieścia)
kompletów; wyczerpanie się puli Pakietów Kinowych powoduje automatyczne zakończenie
Promocji i oznacza, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Promocji i otrzymać Pakietu
Kinowego 10 Voucherów, pomimo spełnienia warunków uczestnictwa
b) o wcześniejszym zakończeniu Promocji w wyniku wyczerpania się puli Pakietów organizator
poinformuje na stronie www.dellandyou.pl/wiecejmocy.
c) otrzymanie darmowego biletu może nastąpić wyłącznie w momencie okazania Pakietu Kinowego
10 Voucherów w kasie Kina; Pakiet Kinowy nie jest możliwy do zrealizowania przy zakupie
biletu poprzez stronę internetową www.cinemacity.pl;
d) Uczestnik otrzymujący darmowy bilet ma prawo do wyboru seansu wyłącznie w Kinie, w którym
okazał Pakiet Kinowy,
e) Uczestnik przy realizacji Pakietu Kinowego ma prawo wyboru sali kinowej i miejsca na sali w
miarę dostępności miejsc (w ramach bieżącego repertuaru); otrzymany Bilet nie jest biletem
otwartym z możliwością jego wykorzystania w dowolnym czasie (Bilet zawsze posiadać
będzie nadrukowaną datę i godzinę seansu);
f) Uczestnikowi realizującemu Pakiet Kinowy nie przysługuje pierwszeństwo lub inne przywileje w
nabyciu Biletu przez innymi klientami Kina;
g) Realizacja Pakietu Kinowego nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami i programami, o ile
wyraźnie nie postanowiono inaczej;
h) Pakiet Kinowy nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakąkolwiek inną nagrodę; Uczestnik ma

prawo do zwrotu Biletu wyłącznie w przypadku odwołania lub nieprawidłowego wyświetlenia
seansu, na który obowiązywał Bilet;
i) Organizator nie odpowiada za udostępnienie Pakietu Kinowego osobom trzecim. Bilet będzie
przyznawany wyłącznie pierwszej osobie, która przedstawi kod promocyjny do realizacji w
kasie Kina. Raz użyty Voucher wchodzący w skład Pakietu Kinowego 10 Voucherów nie może
być wykorzystany ponownie.
1. Premia w postaci Pakietu Kinowego nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od
umowy sprzedaży Produktu. Jeżeli w chwili skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży
Produktu przez Uczestnika Premia została już przekazana zgodnie z ust.1 powyżej, podlega
zwrotowi na rzecz Organizatora w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania.
2. Wartość Premii przekazanej Uczestnikowi w myśl przedmiotowego Regulaminu jest zwolniona z
podatku dochodowego zgodnie z zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.
§4. Reklamacje
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Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Promocji, muszą być złożone w formie
elektronicznej (e-mail) na adres dellandyou@pakaya.pl do 14 dni od daty zakończenia
Promocji..
Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w
w formie elektronicznej (e-mail) na adres dellandyou@pakaya.pl, które w temacie zawierać
będą slowo reklamacja.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłanie w formie elektronicznej (email).
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym zgodnie z przepisami prawa.
Organizator Promocji rozpatrzy reklamację na podstawie niniejszego Regulaminu.
Administratorem danych osobowych Uczestników składających reklamację jest Organizator –
Pakaya sp. z o.o..
Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem reklamacyjnym jest dobrowolne, lecz
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik przekazujący dane ma prawo do wglądu do
danych oraz żądania ich skorygowania.

§5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Promocji jest
Organizator czyli Pakaya Sp. z o.o., ul. Rejtana 17 lok 33, 02-516 Warszawa.
2. Dane osobowe podane przez Uczestników Promocji w związku ze zgłoszeniem udziału w Promocji
przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Promocji, w tym także w celu rozpatrzenia
reklamacji Uczestników Promocji.
3. Dane te mogą być przekazywane do Dell zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak
niezbędne jest do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik Promocji ma prawo do uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych oraz wobec przekazania jego
danych osobowych innemu administratorowi danych, a także prawo złożenia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
4.
§6. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny
na stronie internetowej www.dellandyou.pl/wiecejmocy do pobrania i zapisania w formacie PDF
na urządzeniu końcowym użytkownika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Promocji spełniają warunki

określone w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
Odpowiedzialność Organizatora jest ściśle ograniczona do dostawy Pakietu Kinowego 10 Voucherów,
który przysługuje Uczestnikowi po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie.Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z działaniem Internetu lub jakimkolwiek
włamaniem lub usiłowania włamania, oszustwa, błędu, awarii technicznej lub z innej czynności, na
którą Organizator nie ma wpływu, prowadzącej do awarii w administracji, bezpieczeństwie, zasobów
Organizatora Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za błędy,
pominięcia, przerwy, utraty wiadomości e-mail, także w wyniku utraty jakichkolwiek
danych.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ruch w sieci Internet, jakości sprzętu internautów
ani jakości czy metody ich dostępu do sieci, które mogą wpływać na czas reakcji lub czas połączenia
wymagane do udziału. Dlatego Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Zgłoszenia
elektroniczne nie zostały zarejestrowane, są niekompletne lub nieweryfikowalne.	
  

