
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „NOWE AUDIO” 

 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w promocji 

„NOWE AUDIO” (dalej jako „Promocja”). 

 

2. Promocja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Promocja jest organizowana przez KGK Trade spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Krakowie, Osiedle Urocze 12, 31-953 Kraków, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000563276, posiadającą numer 

NIP: 6783155146 oraz numer REGON: 361816905 (dalej jako „Organizator”). 

 

4. Promocja trwa od 14.09.2020 do 20.09.2020 . 

 

§2 DEFINICJE 

 

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie Promocji „NOWE AUDIO” określenia oznaczają: 

1) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „NOWE AUDIO”; 

2) Promocja – Promocja „NOWE AUDIO” 

3) Uczestnik - konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) lub przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), który 

w okresie trwania promocji dokona zakupu Produktów Objętych Promocją. 

4) Produkty Objęte Promocją – produkty marki Xblitz, które oznaczone będą w sklepie 

internetowym Partnera, jako biorące udział w Promocji „NOWE AUDIO”.  

5) Nagroda – kod zniżkowy w wysokości 20 % na zakup w ramach jednego zamówienia 

maksymalnie trzech Produktów Objętych Promocją. 

6) Partner – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), oferujący Produkty Objęte Promocją, 

który zdeklarował chęć uczestnictwa w Promocji. Lista Partnerów biorących udział w Promocji 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7) Kod Rabatowy – udostępniony przez organizatora unikalny kod uprawniający do obniżki ceny. 

 

 

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 

 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3. W ramach Promocji Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania Kodu Rabatowy, który może 

wykorzystać jedynie w przypadku zakupów Produktów Objętych Promocją, w sklepie internetowym 

Partnera. 

4. W czasie trwania Promocji Kod Rabatowy może być wykorzystany maksymalnie jeden raz przez 

jednego Uczestnika tj. jedno zamówienie z jednego konta. 

5. Uczestnik w ramach jednego zamówienia może wybrać maksymalnie trzy Produkty Objęte 

Promocją. Łączna wartość zakupionych przez jednego Uczestnika Produktów Objętych Promocją z 

wykorzystaniem Kodu Rabatowego nie może przekroczyć wartości 2000 zł. 



 

 

6. W przypadku, gdy Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) jego przychód w postaci Nagród 

jest zwolniony 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1387). 

7. W przypadku, gdy Uczestnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) przychód w postaci Nagród 

stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach 

ogólnych. 

 

§4 WARUNKI UZYSKANIA RABATU 

 

1. W trakcie wizyty na stronie internetowej Organizatora lub Partnera, Uczestnikowi wyświetlać się 

będzie Kod Rabatowy. 

2. Kod Rabatowy można wykorzystać w sklepie internetowym Partnera, w takim wypadku należy 

wprowadzić Kod Rabatowy w polu „Kod promocyjny”, co spowoduje zmniejszenie ceny produktów 

o wartość Rabatu. 

 

 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

Zgodnie z odrębnymi przepisami Uczestnik Promocji będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy sprzedaży wszystkich zamówionych Produktów Objętych Promocją w określonych 

tymi przepisami sytuacjach.  

 

§6 REKLAMACJE 

 

1. Ewentualne reklamacje związane z udziałem Uczestnika w Promocji mogą być zgłaszane w formie 

wiadomości e-mail na adres elektroniczny Organizatora sklep@xblitz.pl lub pisemnej na adres 

siedziby Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny, a także 

zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z podaniem dat zdarzeń, na które Uczestnik powołuje 

się w reklamacji. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamacji 

do Organizatora. 

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany tą samą droga, jaką złożył on 

reklamację. 

5. Procedura reklamacyjna nie ma wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń przez Uczestnika na 

drodze postępowania sądowego.  

 

§7 DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest KGK Trade spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Osiedle Urocze 12, 31-953 Kraków, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000563276, posiadająca numer NIP: 6783155146 oraz numer REGON: 361816905. 

2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu 

przeprowadzenia niniejszej Promocji lub rozpatrzenia reklamacji. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja Promocji oraz 

zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. 



 

 

4. Uczestnik Promocji przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe dobrowolnie, w trakcie 

składania zamówienia, jednak ich nieprzekazanie może skutkować niemożliwością realizacji 

Promocji przez Organizatora. 

5. Dane osobowe Uczestników Promocji oraz będą przechowywane od chwili ich podania 

Organizatorowi przez czas trwania Promocji oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do 

dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestników Promocji. Po zakończeniu powyższego 

okresu dane Uczestników Promocji zostaną zanonimizowane. 

6. Każdemu Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Promocji 

przysługuje prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, 

d) żądania przeniesienia jego danych osobowych, 

e) sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, 

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

7. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, a także 

uprawnień osób których dane są przez niego przetwarzane znajdują się w Polityce Prywatności 

dostępnej pod adresem: https://xblitz.pl/pl/legal-notice. 

 

 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji, tj. dnia 14.09.2020. 

2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna przez cały okres trwania Promocji: 

a) na stronie internetowej Organizatora pod adresem: Xblitz.pl, 

b) na stronach internetowych Partnerów.  

3. Promocja obowiązuje w terminie od 14.09.2020 do 20.09.2020 lub do wyczerpania zapasów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Uczestnik zostanie każdorazowo 

poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość e-mail, wysłaną przez Organizatora na adres 

e-mail podany przez Uczestnika w formularzu Rejestracyjnym, w terminie co najmniej 14 dni 

kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. We wskazanej powyżej wiadomości e-

mail Organizator wyszczególni jakich postanowień Regulaminu dotyczy zmiana oraz wskaże ich nową 

treść. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji przed zmianą. 


