
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

       „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” 
                                                                                                  
 
 
 
 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem promocji jest TERG S.A, ul. Za Dworcem 1 D; 77-400 Złotów,  NIP 767-10-04-218, REGON: 

570217011, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, o 
kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 37 875 000 złotych. 

2. Promocja cenowa z hasłem „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” zaprezentowana jest na stronie  
www.electro.pl .  
3. Promocja cenowa „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” obowiązuje w terminie od 01.04.2016, godz. 11:00 
do 03.04.2016, godz. 23:59 lub do  wyczerpania zapasów. 
 
 
 
                    § 2 
                                WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 
 
1 Z zastrzeżeniem pkt.2 poniżej, uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo  lub całkowicie w 
rozumieniu kodeksu cywilnego.  Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać 
udział w akcji promocyjnej  przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz 
zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i akceptują jego postanowienia; 

2. W akcji promocyjnej  nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko tych osób, które miały 
bezpośredni kontakt i wpływ na realizację akcji promocyjnej oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem 
akcji promocyjnej,  a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających  w stosunku 
przysposobienia.   

 
 
                                         § 3  
             ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 
 
1. Promocja z hasłem „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym 

www.electro.pl 
2. Przedmiotem promocji pod hasłem „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” są specjalne, niższe ceny na 

wybrany asortyment oraz specjalny kod promocyjny (PRIMA-APRILIS) przypisany do konkretnej grupy 
produktów, który po wprowadzeniu w odpowiednie pole pierwszego kroku ścieżki zakupowej w sklepie 
internetowym www.electro.pl obniża wartość specjalnych, promowanych produktów maksymalnie o 5%. 

3. W promocji biorą udział produkty zamieszczone na stronie: http://www.electro.pl/lp,extra-rabat  Rabat dotyczy 
ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów 
mogą ulec zmianie. Zmianie tej nie podlega wartość maksymalnego rabatu na produkty objęte promocją i wynosi 
5%. Podczas składania zamówienia  przy każdym produkcie pokazana jest jego cena po rabacie. 

4. Akcja promocyjna „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi w 
sklepie internetowym www.electro.pl. 

5. W przypadku zakupu na raty w okresie obowiązywania akcji warunkiem skorzystania z aktualnych promocji 
ratalnych jest indywidualna ocena zdolności kredytowej Klienta przez bank. Sklep internetowy www.electro.pl  
nie odpowiada za decyzję banku. W przypadku negatywnej odpowiedzi banku na wniosek kredytowy Klienta 
zostaną zaproponowane inne alternatywne formy płatności. 
(Wysokość rat zaprezentowanych w ofercie promocyjnej nie zawiera ubezpieczenia.  RRSO dla kredytu w opcji bez 
ubezpieczenia wynosi 0%. Minimalna wartość brutto towaru nabywanego w systemie ratalnym wynosi 100zł. 
Ubezpieczenie spłaty kredytu ma charakter dobrowolny i stanowi zabezpieczenie pożyczki/kredytu w momencie 
zgody Klienta na zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu. Stopa procentowa dla kredytu 0% w zakresie od 3 do 
40 miesięcy wynosi od 0% do 32,6% w zależności od wybranego banku i rodzaju ubezpieczenia.) 

6. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.electro.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§ 

1K.C 
 
 
                                                                                                     § 4 

                 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 
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1. Ilość produktów dostępnych w promocji „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” jest ograniczona. 
2. Sprzedaż produktów objętych promocją  „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” jest możliwa tylko i wyłącznie w 

ilościach detalicznych  -  maksymalnie 2 sztuki tego samego towaru. 
3. Przy zakupie towarów w promocji „To nie żart! Extra rabat nawet 424 zł taniej!” od zaprezentowanych cen nie przysługują już 

żadne upusty. 
 
                                                                                               § 5 
             ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W PROMOCJI  
 

1. Reklamację należy składać korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: 
http://www.electro.pl/reklamacjezglos.html  
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis 
podstawy reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.  
3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie 

okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie. 
4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia 

jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane. 
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku 

rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni  od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących 
przepisach prawa polskiego. 

 
                                                                                                                                         § 6 
             OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1.  Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w promocji. 

Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu  do treści swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia. 
3.  Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest TERG S.A z siedzibą w Złotowie, adres: 77-400 Złotów, ul. Za 

Dworcem 1D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda – 
IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, kapitał zakładowy w wysokości 37 500.000 
zł, NIP 767-10-04-218. 

 
                                § 7 
                                POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016. 
2. Regulamin dostępny jest na www.electro.pl . 
3. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Promocją. 
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

http://www.electro.pl/reklamacjezglos.html

