
Regulamin Promocji 
 „Dla tych, którzy cenią elegancję” 

 
§1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Dla tych, którzy cenią elegancję”, 
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 15.11.2017 r. i trwa do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania 

produktów objętych promocją. 
 

§4 
Zasady promocji 

1. Akcja polega na możliwości otrzymania e-kodu obowiązującego w sklepie internetowym na 

stronie www.apart.pl. Kod nie obejmuje produktów promocyjnych.  

2. Wartość e-kodu to 200 zł brutto (słownie dwieście / 200 brutto). 

3. Warunkiem otrzymania Kodu upominkowego jest zakup (z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 poniżej)  

smartfonów wymienionych w załączniku nr 1 – Samsung Galaxy S8. 

 
§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 http://kody.komputronik.pl/ 

2. Po weryfikacji  zgłoszenia kod zostanie przesłany na wskazany numer telefonu po 21 dniach. 
3. Kod przysługuje tylko osobie, która faktycznie dokonała zakupu smartfona. Jeśli klient anuluje 

zakup lub zwróci towar po dokonaniu zakupu, to nie przysługuje mu e-kod, o którym mowa w 
§ 4 ust.1 . W takim wypadku klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy i zwrotu 
elektronicznej karty podarunkowej, a jeśli została zrealizowana, to do zwrotu jej wartości tj. 
200 zł. 

4. Wszelkie próby wyłudzenia kodów poprzez tworzenie fikcyjnych zamówień lub w jakikolwiek 
inny sposób będą zgłaszane organom ścigania. 
 

§7 
Reklamacje 

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

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


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 

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

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