
Regulamin Promocji 
 „Kup Samsung Galaxy S7/ Galaxy S8 w komplecie z Gear VR z kontrolerem i odbierz pakiet aplikacji 

wart ponad 200 PLN w sklepie Oculus.” 
 

§1 
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Kup Samsung Galaxy S7/ Galaxy S8 

w komplecie z Gear VR z kontrolerem i odbierz pakiet aplikacji wart ponad 200 PLN w sklepie 
Oculus.” zwana dalej Akcją lub Promocją. 

 
§2 

Organizator akcji 
1. Organizatorem Akcji jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37 , 

zwana dalej Organizatorem. 

2. Akcja, ograniczona jest do sprzedaży na www.komputronik.pl (zwany Sklepem Internetowym) 
Organizatora.  

 
§3 

Okres obowiązywania Akcji 
1.  Akcja rozpoczyna się z dniem 1.07.2017 r. i trwa do dnia 31.07.2017 r. lub do wyczerpania 

produktów objętych promocją. 
 

§4 
Zasady promocji 

1. Akcja polega na możliwości otrzymania Kodu upominkowego obowiązującego w sklepie 

Oculus o wartości do 200 zł brutto (słownie sto złotych / 200 brutto) 

2. Warunkiem otrzymania Kodu upominkowego jest zakup produktów marki Samsung 

wymienionych w załączniku nr 1. 

 
§5 

Zasady organizacji Akcji dla sklepu internetowego www.komputronik.pl 

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
 

§6 
Uzyskanie kodu 

1. Klient otrzymuje kod upominkowy po rejestracji zakupu produktu promocyjnego, o którym 
mowa w §4 pkt 2 w systemie www.kody.komputronik.pl 

2. Po weryfikacji  zgłoszenia kod zostanie przesłany na wskazany adres email. 
§7 

Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać na adres sklep@komputronik.pl podając 

numer Zamówienia.  
2. Złożone przez uczestników Akcji promocyjnej reklamacje będą rozpatrywane przez 

Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
3. Decyzja Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 
 

§8 
Postanowienia końcowe 

       1.  Treść niniejszego regulaminu znajduje się: 
       a. w siedzibie Organizatora 

http://www.komputronik.pl/
http://www.kody.komputronik.pl/
mailto:sklep@komputronik.pl


b. na stronie internetowej Organizatora  - http://www.kody.komputronik.pl 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu         
cywilnego oraz innych ustaw. 

 
 
Załączniki nr 1 

GSM 

GS-T-SAM-926 
GS-T-SAM-927 
GS-T-SAM-928 
GS-T-SAM-929 
GS-T-SAM-930 
GS-T-SAM-931 
GS-T-SAM-0113 
GS-T-SAM-0187 
GS-T-SAM-0188 
GS-T-SAM-0186 
GS-T-SAM-0190 
GS-T-SAM-0189 
GS-T-SAM-0191 
 

http://www.kody.komputronik.pl/

