
REGULAMIN PROMOCJI  
„Oczyszczacz Sharp FPJ30* w prezencie!” 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa 
w Promocji „Oczyszczacz Sharp FPJ30* w prezencie!” („Promocja”). Uczestnik przystępując do 
Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki. 

2. Organizatorem Promocji jest firma MEDIATOUCH Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000192956, NIP: 
5252287854, REGON: 015626305, działająca na zlecenie firmy Vestel Poland Sp. o.o. („VESTEL 
Poland”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie 
pod numerem KRS 0000519722, NIP: 5272717654, REGON: 147323031. 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 
Nr 16 poz. 93). 

4. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Promocji https://promocjesharp.pl/fpj30/   
w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie 
lub zapisanie na nośniku, jak również dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.  

5. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu. 

 
§ 2 

ZASADY PROMOCJI 

1. Przystąpienie do Promocji uprawnia pierwsze 900 osób, które dokonają zakupu fabrycznie 
nowego, co najmniej jednego ze wskazanych modeli urządzeń do oczyszczania powietrza marki 
SHARP pochodzących z dystrybucji VESTEL Poland („Produkty promocyjne”), a następnie 
prawidłowo zgłoszą udział w Promocji poprzez zarejestrowanie zakupionego Produktu 
promocyjnego na stronie internetowej Promocji pod adresem: https://promocjesharp.pl/fpj30 
/(„Serwis Promocji”), do otrzymania nagrody rzeczowej w postaci oczyszczacza powietrza Sharp 
serii FPJ30* o wartości 799 zł brutto (649,59 zł netto) („Nagroda”). 

2. Produktami promocyjnymi objętymi niniejszą Promocją są modele urządzeń oczyszczacze 
powietrza marki SHARP modele: KIG75EUW, KCG60EUW, KCG50EUW, KCG50EUH, pochodzące 
z dystrybucji VESTEL Poland i zakupione w jednym z Punktów sprzedaży należącym do 
Autoryzowanych Dystrybutorów produktów marki SHARP, których wykaz znajduje się w ust. 3 
poniżej.  

3. Produkt promocyjny powinien zostać zakupiony w sklepie internetowym lub stacjonarnym 
prowadzącym sprzedaż produktów marki SHARP pochodzących z dystrybucji VESTEL Poland 

(„Punkty sprzedaży”).  Lista Autoryzowanych Dystrybutorów (Punkty sprzedaży) prowadzących 
sprzedaż Produktów promocyjnych objętych niniejszą Promocją: 
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L.p. Autoryzowani Dystrybutorzy Strony internetowe Dystrybutorów 

1. GoodAIR.pl https://goodair.pl/  

2. Homespot Sp. z o.o. www.homespot.pl  

3. Kuna System (www.najlepszefiltry.pl)  www.najlepszefiltry.pl  

4. HOME Studio Mebli Kuchennych Jarosław Ciura www.elektrohome.pl  

5. PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK www.eautoradio.pl  

6. Mega Office Sp. z o.o.  https://idealnepowietrze.pl/  

7. Prowells https://zdrovi.pl 

8. GRUPA PSK SP. Z O.O. https://homeeair.pl  

9. Komputronik.pl https://komputronik.pl 

10. RTV EURO AGD (euro.com.pl) https://euro.com.pl  

11. oleole.pl https://oleole.pl  

12. RTV EURO AGD (sklep stacjonarny)   

13. Przystanek Dom Sp. z o.o. https://przystanekdom.eu  

14. PUH AUTO HI-FI Maciej Nowak https://eoczyszczacze.pl  

15. Sharpwarszawa.pl Jolanta Kozłowska https://sharpwarszawa.pl  

16. Vobis.pl (I-Terra sp. z o.o.) http://vobis.pl  

 

4. W Promocji mogą wziąć udział („Uczestnicy”): 

a) osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu 
promocyjnego w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; 

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego na użytek własny 
z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą. 

5. Czas trwania Promocji: 

a) w sprzedaży internetowej Promocja obowiązuje od dnia 29 stycznia  2021 r. od godz. 06:00 do 
dnia 31 marca 2021 r. do godz. 23:45 lub do czasu odwołania przez Organizatora z powodu 
wyczerpania Nagród w puli Promocji. O czasie dokonania zakupu decyduje data i godzina 
złożenia zamówienia w systemie sprzedaży prowadzonym przez sklep internetowy; 

b) w Punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż stacjonarną Promocja obowiązuje w godzinach 
ich otwarcia od dnia 29 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. lub do czasu odwołania przez 
Organizatora z powodu wyczerpania Nagród w puli Promocji. 

6. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny. Uczestnik nie musi 
dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Promocji. 

7. Informacje na temat Promocji udostępniane są w Punktach sprzedaży oraz w Serwisie Promocji 
pod adresem:  https://promocjesharp.pl/fpj30/  

 

§ 3 
PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI 

1. Warunki uprawniające do udziału w Promocji są następujące i muszą zostać spełnione łącznie: 
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a) dokonanie przez Uczestnika zakupu fabrycznie nowego Produktu promocyjnego spośród 
modeli wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu, wyłącznie w Punktach sprzedaży wskazanych 
w § 2 ust. 3 Regulaminu, w okresie trwania Promocji określonym w § 2 ust. 6 Regulaminu; 

b) dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia rejestracyjnego („Zgłoszenie rejestracyjne”) w okresie 
trwania Promocji, a najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2021 r., poprzez prawidłowe wypełnienie pól 
oznaczonych jako obowiązkowe w Formularzu zgłoszeniowym („Formularz zgłoszeniowy”) 
znajdującym się w Serwisie Promocji oraz załączenie do niego czytelnego skanu lub zdjęcia 
paragonu lub faktury VAT potwierdzającego zakup Produktu promocyjnego („Dowód 
zakupu”), a także zdjęcia numeru fabrycznego z tabliczki znamionowej Produktu 
promocyjnego; 

c) zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści; 

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji dostarczenia 
nagrody 

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu marketingu 
produktów dystrybuowanych przez VESTEL Poland (fakultatywnie). 

2. Uczestnik jest zobowiązany do podania w Formularzu zgłoszeniowym prawidłowych i prawdziwych 
następujących danych: 

a) model i numer seryjny zakupionego urządzenia oczyszczającego powietrze marki SHARP 
objętego niniejszą Promocją; 

b) zdjęcie numeru fabrycznego urządzenia z tabliczki znamionowej urządzenia;  

c) datę zakupu i nazwę Punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktu promocyjnego;  

d) skan lub zdjęcie Dowodu zakupu zawierającego opis modelu Produktu promocyjnego;  

e) imienia i nazwiska;  

f) adres e-mail, na który Organizator będzie kierował korespondencję związaną z przebiegiem 
Promocji; 

g) numeru telefonu kontaktowego;  

h) pełnego adresu do wysyłki nagrody.  

3. Zgłoszenia rejestracyjnego Produktu promocyjnego należy dokonać w okresie wskazanym 
w powyższym ust. 1 b), lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakupu urządzenia w sklepie 
stacjonarnym, a w przypadku urządzenia zakupionego w sklepie internetowym, nie później niż 
w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki („Termin rejestracji”). O zachowaniu przez Uczestnika 
Terminu rejestracji decyduje data przesłania Formularza zgłoszeniowego w Serwisie Promocji. 

4. W razie stwierdzenia przez Organizatora braków lub nieprawidłowości w Zgłoszeniu 
rejestracyjnym, które mogą zostać uzupełnione lub poprawione, Uczestnik jest zobowiązany do 
podjęcia wskazanych przez Organizatora działań w terminie 5 dni od daty wezwania, pod rygorem 
uznania Zgłoszenia rejestracyjnego za nieprawidłowe i odmowy przyjęcia do udziału w Promocji. 

5. W przypadku braków formalnych w przesłanym Zgłoszeniu rejestracyjnym, po jego pozytywnej 
weryfikacji przez Organizatora, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przesłania Zgłoszenia 
rejestracyjnego, Uczestnik otrzyma wiadomość drogą elektroniczną (na podany w Formularzu 
zgłoszeniowym adres e-mail) zawierającą potwierdzenie przyjęcia Uczestnika do udziału 
w Promocji. Potwierdzenie przystąpienia do Promocji nie jest równoznaczne z przyznaniem 
Nagrody, o której mowa w poniższym § 4 Regulaminu. 



6. Dowód zakupu jednego Produktu promocyjnego może zostać wykorzystany w Promocji tylko jeden 
raz. W przypadku zgłoszenia tego samego Dowodu zakupu przez innego Uczestnika, udział 
w Promocji przyznawany jest temu Uczestnikowi, który jako pierwszy dokonał prawidłowego 
Zgłoszenia rejestracyjnego. 

7. W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ilości większej niż jedna sztuka, 
zarejestrowanych na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje odpowiednia ilość 
Nagrody. 

8. W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ilości większej niż jedna sztuka, 
zarejestrowanych na jednym dowodzie zakupu, Uczestnik jest zobowiązany do rejestracji w 
formularzu zgłoszeniowym każdego urządzenia osobno zgodnie z § 2 ust. 2.   

9. W przypadku zmiany danych podanych w Zgłoszeniu rejestracyjnym, Uczestnik powinien 
niezwłocznie poinformować Organizatora o takich zmianach przesyłając wiadomość w formie 
elektronicznej na adres e-mail: fpj30@promocjesharp.pl. 

10. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży zakupionego Produktu 
promocyjnego, Uczestnik, który przystąpił do Promocji jest zobowiązany: 

a) w przypadku zwrotu urządzenia przed wydaniem Nagrody – do poinformowania Organizatora 
o dokonanym zwrocie i odstąpieniu od udziału w Promocji na adres poczty elektronicznej: 
fpj30@promocjesharp.pl; 

b) w przypadku zwrotu urządzenia w okresie 14 dni od dnia otrzymania Nagrody – do 
niezwłocznego zwrotu Nagrody otrzymanej w ramach Promocji i przesłania jej na adres 
Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem: „FPJ30. Zwrot”. Uczestnik pokrywa 
koszt wysyłki.  

11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego, 
pod rygorem nieważności, oświadczenia na adres korespondencyjny Organizatora podany w § 1 
ust. 2 Regulaminu lub na adres e-mail: fpj30@promocjesharp.pl. Rezygnacja następuje z datą 
otrzymania oświadczenia przez Organizatora. W tej samej dacie Uczestnik traci uprawnienia 
wynikające z udziału w Promocji.  

 
 

§ 4 
NAGRODA W PROMOCJI 

1. Nagrodą rzeczową w Promocji jest oczyszczacz powietrza marki SHARP z serii FPJ30*: FPJ30UP, 
FPJ30UA, FPJ30UB, o wartości 799 zł brutto (649,59 zł netto) („Nagroda”).  

2. Liczba Nagród w puli Promocji wynosi w sumie 900 (dziewięćset) sztuk w trzech wariantach 
kolorystycznych.  

3. Nagrody przyznawane będą według kolejności przesyłania prawidłowo wypełnionego Formularza 
zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 b) powyżej, do wyczerpania Nagród. O kolejności 
przesyłania Zgłoszeń rejestracyjnych decyduje data, godzina i minuta wpłynięcia Zgłoszeń na 
serwer Serwisu Promocji.  

4. Organizator będzie losowo przyznawał wariant kolorystyczny nagrody, bez możliwości 
wcześniejszego wyboru koloru oczyszczacza, o którym mowa § 4 ust. 1 przez Uczestnika promocji.  

5. W Serwisie Promocji zamieszczono licznik Nagród, który aktualizowany jest raz dziennie i wskazuje 
szacunkową liczbę dostępnych Nagród w Promocji. Informacja ta ma charakter poglądowy i może 
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nie odzwierciedlać faktycznego stanu odnośnie liczby pozostałych Nagród w puli Promocji, co 
wynika z faktu, że Zgłoszenia rejestracyjne weryfikowane są z opóźnieniem.  

6. Organizator poinformuje Uczestników o rozdysponowaniu Nagród znajdujących się w puli 
Promocji w Serwisie Promocji pod adresem: https://promocjesharp.pl/fpj30/ , a tym samym o 
zakończeniu Promocji. 

7. Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Promocji (§ 3 ust. 5), 
w zależności od dostępności Nagród, Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (na 
podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail) o przyznaniu Nagrody. 

8. Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przesłania przez Uczestnika prawidłowo 
wypełnionego Formularza kontaktowego, o którym mowa w § 3 ust. 2.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania w Formularzu kontaktowym danych 
osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich 
aktualizacji przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 2. 

10. Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji: 

a) w przypadku osób fizycznych, wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji jest 
zwolniona 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 (Dz. U. 2019 poz. 
1387); 

b) w przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie 
działalnością gospodarczą, wartość świadczenia w Promocji stanowi przychód z prowadzonej 
działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 
ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387). 

11. Uczestnik nie może żądać przekazania Nagrody w innej formie niż przewidziana niniejszym 
Regulaminem. 

12. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do Nagrody, nie mogą być 
przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 

13. W przypadku niewydania wszystkich Nagród w czasie trwania Promocji, Nagrody pozostają 
w dyspozycji Organizatora. 

 
§ 5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres 
Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem: „FPJ30. Reklamacja”. 

2. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zdarzenia 
dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 
decyduje data stempla pocztowego. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub firmę Uczestnika, adres do korespondencji, jak 
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.  

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 
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6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany 
w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji po terminie wskazanym w powyższym ust. 2, nieuznanie 
reklamacji nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze 
postępowania sądowego lub pozasądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest VESTEL Poland („Administrator danych”), 
który powierza Sprzedawcy („Procesor”) przetwarzanie danych osobowych Użytkowników 
w związku z prowadzeniem Serwisu. W ramach Umowy o powierzeniu przetwarzania zawartej 
pomiędzy VESTEL Poland a Organizatorem, uzgodniono zakres odpowiedzialności każdego  
z podmiotów, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO1, w szczególności 
obowiązków Procesora, do których należy:  

a) wykonywanie wobec Użytkowników obowiązku informacyjnego; 

b) umożliwienie Użytkownikom realizację przysługujących im praw opisanych w ust. 7 poniżej. 

2. Kontakt z Procesorem możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: 
fpj30@gwarancjesharp.pl lub listownie na adres siedziby firmy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

3. Administrator danych i Procesor przetwarzają następujące dane osobowe Uczestników:  

a) imię i nazwisko,  

b) adres poczty elektronicznej.  

c) w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji, także adres do korespondencji i inne dane 
kontaktowe podane dobrowolnie przez Uczestnika.  

4. Dane Użytkowników przetwarzane są w poniższych celach: 

a) realizacji zobowiązań wynikających z zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy 
na świadczenie usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie danych jest 
niezbędne w celu wystawienia Certyfikatu Przedłużonej Gwarancji i przesłania go 
Użytkownikowi. Niepodanie danych powoduje niemożność realizacji zamówienia; 

b) rozpatrywania zgłaszanych reklamacji w ramach obsługi Serwisu, a także w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu usług oferowanych za pośrednictwem 
Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora danych i Procesora; 

c) marketingu produktów dystrybuowanych przez VESTEL Poland na podstawie zgody wyrażonej 
przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane firmom świadczącym usługi hostingu, 
dostarczającym systemy informatyczne i świadczące obsługę informatyczną Serwisu, w celu 
wypełnienia przez te podmioty obowiązków wynikających z umowy z Procesorem. 

 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”. 

mailto:fpj30@gwarancjesharp.pl


6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązków 
podatkowo-księgowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zakupu 
Gwarancji. W przypadku, gdy Użytkowników wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
w celach marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na 
ich dalsze przetwarzanie w tym celu.  

7. Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania; 

b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora/procesora, przysługuje im prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W szczególności Użytkownikom 
przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego; 

c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, 
przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
w przypadku stwierdzenia niezgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, poprzez skierowanie skargi na adres PUODO ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub 
niepełnych danych, uniemożliwiających realizację uprawnień wynikających z udziału w Promocji 
zgodnie z Regulaminem.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się 
nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych 
w Regulaminie. 

3. Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zostanie 
zamieszczona w Serwisie Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez 
Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 


