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Regulamin promocji „Rusz się na wiosnę” 

 

§ 1. Definicje i postanowienia ogólne 

1.  Pojęcia zapisane w niniejszym dokumencie od dużej litery mają następujące znaczenie: 

1.1. „Czas Trwania Promocji” – okres, w którym możliwe jest zgłoszenie udziału w Promocji, 

określony w ust. 5 poniżej. 

1.2. „Dowód Zakupu” – dowód zakupu dla celów Promocji: paragon fiskalny lub faktura 

wystawiony przez Sklep objęty promocją. 

1.3. „Organizator” – „Polymus” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000130522, NIP: 5213088814, REGON: 016299239, o kapitale 

zakładowym w wysokości 2.775.000 złotych. 

1.4. „HP Inc Polska” – HP Inc Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Szturmowa 2A, 02-678 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000546115, NIP: 5213690563, REGON: 360916326, o kapitale 

zakładowym w wysokości 480.500 złotych. 

1.5. „Produkty Promocyjne” – komputery przenośne marki „HP”, dostępne w Sklepach 

objętych Promocją. Lista Produktów Promocyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

1.6. „Promocja” – promocja pod nazwą „Rusz się na wiosnę” 

1.7. „Regulamin” – niniejszy regulamin. 

1.8. „Sklepy objęte Promocją” – sklepy stacjonarne i internetowe należące do sieci 

handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Iterra, Alsen, 

Sferis, Neonet, Morele, x-kom, AB foto, oraz Sklep HP.  

1.9. „Strona Internetowa Promocji” – strona internetowa, za pomocą której przeprowadzana 

jest Promocja, dostępna pod adresem: www.promocjehp.pl. 

1.10. „Uczestnik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała zakupu 

Produktu Promocyjnego jako nabywca końcowy (nie w celu dalszej odsprzedaży) i spełnia 

warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie.  

 

2.  Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator jest 

przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego, na warunkach określonych 

w Regulaminie. 

3.  Promocja jest organizowana na terytorium Polski i dotyczy zakupu Produktu Promocyjnego 

dokonanego w Czasie Trwania Promocji w stacjonarnym lub internetowym Sklepie objętym 

Promocją. Promocja nie dotyczy zakupu Produktu Promocyjnego dokonanego w innym punkcie 

sprzedaży, niż Sklep objęty Promocją. 

4.  Promocja trwa od 5 kwietnia 2021 r. do wyczerpania puli nagród w Promocji, nie dłużej jednak 

niż do 31 maja 2021 r. (Czas Trwania Promocji).  

5.  Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są w Czasie Trwania Promocji, tj. od dnia 5 kwietnia 

2021 r. do wyczerpania puli nagród w Promocji, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2021 r. 

W razie wyczerpania puli nagród w Promocji, zakup Produktu Promocyjnego przez Uczestnika 

nie uprawnia do zgłoszenia udziału w Promocji i otrzymania nagrody. 

6.  Promocja przeprowadzana jest za pomocą Strony Internetowej Promocji.  
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7.  Dla celów Promocji za datę zakupu Produktu uznaje się datę sprzedaży wskazaną na Dowodzie 

Zakupu.  

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania promocji. 

§ 2. Produkty Promocyjne  

1.  Produktami Promocyjnymi, objętymi Promocją, są komputery marki „HP” znajdujące się w ofercie 

Sklepów objętych Promocją. Produkty Promocyjne zostały wyszczególnione na Liście Produktów 

Promocyjnych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2.  Jeden Uczestnik może zgłosić do Promocji nie więcej niż dwa zakupione przez siebie Produkty 

Promocyjne, zgodnie z § 5 ust. 11 Regulaminu. 

§ 3. Uczestnictwo w Promocji 

1.  Promocja skierowana jest do  

1.1. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumenci); 

1.2. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej); 

1.3. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będących przedsiębiorcami; 

które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych albo siedzibę w Polsce i w Czasie 

Trwania Promocji kupiły jako nabywca końcowy dowolny Produkt Promocyjny w Sklepie objętym 

Promocją i zachowały oryginał Dowodu Zakupu oraz dokonały zgłoszenia udziału w Promocji 

zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.  

2.  Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora lub HP Inc Polska. Za pracownika 

uważa się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach 

stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.  

3.  Promocja nie jest skierowana do przedsiębiorców kupujących Produkty Promocyjne w celu ich 

dalszej odsprzedaży, w szczególności do dystrybutorów lub hurtowni sprzętu komputerowego.  

§ 4. Zgłoszenie udziału w Promocji  

1.  W celu wzięcia udziału w Promocji należy dokonać zgłoszenia zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez Stronę Internetową 

Promocji w Czasie Trwania Promocji.  

2.  Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji dokonuje się online wypełniając w sposób kompletny i 

zgodny z prawdą elektroniczny formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej Promocji, 

podając: 

2.1. dane dotyczące Uczestnika (imię i nazwisko lub pełną nazwę/firmę przedsiębiorcy, adres 

korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorcy – również 

NIP); 

2.2. informacje dotyczące zakupionego Produktu Promocyjnego: rodzaj zakupionego Produktu 

Promocyjnego, datę zakupu, miejsce zakupu, numer seryjny Produktu Promocyjnego, 

numer Dowodu Zakupu; 

oraz załączając w postaci cyfrowej (format JPG, PNG lub PDF) za pomocą udostępnionego 

mechanizmu czytelny skan albo czytelne zdjęcie Dowodu Zakupu zgłaszanego Produktu 

Promocyjnego oraz czytelny skan albo czytelne zdjęcie numeru seryjnego Produktu 

Promocyjnego (informacje o tym, gdzie znaleźć numer seryjny komputera marki HP można 

znaleźć m.in. na stronie internetowej producenta).  
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3.  W przypadku, gdy Uczestnikiem Promocji nie jest osoba fizyczna, zgłoszenia w imieniu takiego 

Uczestnika dokonuje osoba uprawniona do działania w jego imieniu, podając w formularzu swoje 

dane (jako tzw. reprezentanta). Osoba taka, dokonując zgłoszenia w imieniu przedsiębiorcy, 

oświadcza, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jest uprawniona do działania w imieniu tego 

przedsiębiorcy w ramach Promocji.     

4.  Dane zawarte na Dowodzie Zakupu Produktu Promocyjnego powinny być zgodne z danymi 

podanymi w formularzu zgłoszeniowym.  

5.  Ze względów technicznych rozmiar załączonego skanu lub zdjęcia cyfrowego, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej, nie może przekraczać 6 MB. 

6.  Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać do Organizatora za 

pomocą odpowiedniego przycisku widocznego pod tym formularzem. Niezwłocznie po zapisaniu 

zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora (otrzymanie zgłoszenia), na adres e-

mail podany w formularzu zgłoszeniowym wysyłane jest automatyczne potwierdzenie otrzymania 

zgłoszenia. Potwierdzenie to ma charakter komunikatu technicznego i nie oznacza potwierdzenia 

prawa do otrzymania nagrody. 

7.  Otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełniania warunków 

określonych w Regulaminie. Weryfikacja dokonywana jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 

14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia (z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej).  

8.  Jeżeli z załącznika do zgłoszenia nie wynika, czy zakupiony przez Uczestnika produkt jest 

Produktem Promocyjnym, Organizator niezwłocznie wzywa Uczestnika na adres e-mail podany 

w zgłoszeniu do niezwłocznego przesłania czytelnej fotografii cyfrowej przedstawiającej 

specyfikację zakupionego komputera stacjonarnego lub laptopa (np. zdjęcie opakowanie lub 

produktu, zgodnie z instrukcją przesłaną w e-mailu). W takim wypadku przesłanie przez 

Uczestnika wskazanej powyżej fotografii w wyznaczonym przez Organizatora odpowiednim 

terminie (nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni) jest warunkiem przyznania nagrody w Promocji.  

9.  W przypadku otrzymania od różnych Uczestników zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego 

z wykorzystaniem tego samego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub tego samego 

numeru seryjnego Produktu Promocyjnego, uwzględniane jest tylko pierwsze, prawidłowe 

zgłoszenie.  

10.  Organizator zastrzega sobie prawo zażądania od Uczestnika okazania oryginału Dowodu Zakupu 

do wglądu celem weryfikacji spełniania przez tego Uczestnika warunków określonych 

w Regulaminie. 

11.  Do skorzystania z Promocji i otrzymania nagrody nie uprawnia zakup Produktu Promocyjnego, 

który został następnie zwrócony sprzedawcy przez Uczestnika (np. w wykonaniu ustawowego 

prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość). Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy 

zwrot Produktu Promocyjnego następuje w wykonaniu ustawowego prawa Uczestnika do 

odstąpienia od umowy z powodu wady Produktu Promocyjnego. 

12.  Zgłoszenie niekompletne, niezawierające wymaganego załącznika, jak również w inny sposób 

sprzeczne z Regulaminem zostanie zweryfikowane negatywnie i nie stanowi podstawy do 

otrzymania nagrody.  

13.  O wyniku weryfikacji Uczestnik jest niezwłocznie powiadamiany przez Organizatora na adres  

e-mail podany w zgłoszeniu, w terminie przewidzianym dla weryfikacji zgłoszenia zgodnie z ust. 

7 powyżej. 
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§ 5. Nagroda  

1.  W ramach Promocji za zakup Produktu Promocyjnego przysługuje Uczestnikowi nagroda 

w postaci zestawu: słuchawki HP Blutooth 500 (2J875AA#ABB) oraz klawiatura i mysz 

bezprzewodowa Combo HP 300 (3ML04AA#B13). 

2.  Nagroda przysługuje Uczestnikowi pod warunkiem, że pula nagród w Promocji nie uległa 

wyczerpaniu. Pula nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 500 (pięćset) sztuk.   

3.  Nagrody przyznawane są Uczestnikom według kolejności prawidłowych zgłoszeń do Promocji. 

W przypadku wyczerpania się puli nagród w Promocji, nagroda nie jest przyznawana.  

4.  W razie wyczerpania się puli nagród i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Promocji, 

Organizator umieści stosowną informację na Stronie Internetowej Promocji. Formularz 

zgłoszeniowy do Promocji zostanie zamknięty, a kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród. 

6.  Nagrody w Promocji zostaną wysłane przesyłką kurierską uprawnionym Uczestnikom w terminie 

30 (trzydziestu) dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Nagrody zostaną 

przesłane do Uczestników na koszt Organizatora, na adres w Polsce wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. Uczestnik potwierdza (kwituje) odbiór nagrody.  

7.  W przypadku, gdy pomimo dochowania przez Organizatora oraz kuriera należytej staranności, 

zachodzi niemożność wydania nagrody Uczestnikowi lub niemożność odebrania nagrody przez 

Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, takich jak w szczególności podanie przez 

Uczestnika błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych, lub 

nieodebranie przesyłki z nagrodą pomimo jej prawidłowego, co najmniej dwukrotnego 

awizowania, nagroda nie zostanie wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

8.  Nagrody nie są wypłacane w gotówce ani nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju niż 

określone w ust. 1 powyżej. 

9.  Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji i uzyskania nagrody na osoby 

trzecie.   

10.  Uczestnik może skorzystać z Promocji nie więcej niż dwa razy i otrzymać nie więcej niż dwie 

nagrody. Każde zgłoszenie wymaga każdorazowego wypełnienia i wysłania formularza 

zgłoszeniowego, o którym mowa w § 4 Regulaminu, dotyczącego zakupu innego Produktu 

Promocyjnego.  

§ 6. Reklamacje 

1.  Reklamacje dotyczące Promocji można składać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: 

kontakt@promocjehp.pl lub na piśmie, na adres siedziby Organizatora („Polymus” sp. z o.o., 

ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z zalecanym dopiskiem „Reklamacja – Rusz się na wiosnę”, 

przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy).  

2.  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa osoby składającej 

reklamację, adres korespondencyjny, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść 

żądania.  

3.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.  

4.  O ile krótszy termin nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, odpowiedź na reklamację 

jest udzielana w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
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Odpowiedź jest udzielana – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listownie lub pocztą 

elektroniczną.  

5.  Skorzystanie z powyższej procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1.  Zasady Promocji określa Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego w 

Polsce.  

2.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej Promocji (do 

pobrania w formacie PDF).  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Lista produktów objętych promocją. 

 
Promocja dotyczy wszystkich produktów z niżej wymienionych serii: 

SERIA PRODUKTÓW: 

HP ENVY Laptop 17 

HP ENVY x360 13 

HP Laptop 15s 

HP Laptop 14s 

HP Pavilion Laptop 15 

HP Pavilion Laptop 14 

HP Pavilion x360 14 

HP Spectre x360 15 

HP Spectre x360 14 

HP Spectre x360 13 

 

 


