WARUNKI PROMOCJI
„POTWIERDŹ ZGODY I ODBIERZ KOD RABATOWY O WARTOŚCI 50 ZŁ”
Jeśli po otrzymaniu na swoją skrzynkę e-mail indywidualnej wiadomości z prośbą o potwierdzenie
zgód związanych z komunikacją marketingową Media Expert, potwierdzisz swoje zgody na
dedykowanej stronie internetowej, uzyskasz kod rabatowy o wartości 50 złotych do wykorzystania na
kolejne zakupy w sklepie internetowym www.mediaexpert.pl. Pamiętaj, że kod można wykorzystać
tylko przy zakupach o wartości co najmniej 500 złotych. Kod rabatowy jest ważny do dnia 30. czerwca
2018 roku, po tym terminie traci ważność i jego użycie nie będzie możliwe.
Organizatorem Promocji jest TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie, adres: 77-400 Złotów, ul.
Za Dworcem 1D, 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, kapitał zakładowy w wysokości 38.250.000 zł (wpłacony w całości), NIP
767-10-04-218 (dalej: Organizator).
Jeżeli chcesz poznać szczegóły Promocji zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.
REGULAMIN PROMOCJI
„POTWIERDŹ ZGODY I ODBIERZ KOD RABATOWY O WARTOŚCI 50 ZŁ”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Promocja „Potwierdź zgody i odbierz kod rabatowy o wartości 50 zł” (dalej: Promocja) polega na
możliwości otrzymania kodu rabatowego o wartości 50 złotych w zamian za potwierdzenie
wyrażenia obu zgód związanych z działaniami marketingowymi Organizatora na dedykowanej
stronie internetowej, tj. złożenia obu następujących oświadczeń:
a. „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym
kierowanie do mnie spersonalizowanych ofert”
b. „Chcę otrzymywać na powyższy adres e-mail lub numer telefonu komunikaty marketingowe
(np. oferty, bony rabatowe, aktualne promocje) dotyczące sklepów marek należących do
TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, w tym sklepów Media Expert”
(dalej: Zgody).
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące
przy organizacji Promocji, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa)
w/w pracowników i współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu
jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Promocja trwa w dniach od 11. maja 2018 r. od godziny 00:00:00 do 20 maja 2018 r. do godziny
23:59:59.
§ 2. Warunki otrzymania kodu rabatowego
1. Osoby, które wcześniej przekazały Organizatorowi swoje dane osobowe (w tym adres e-mail)
w celu kierowania do nich komunikacji marketingowej, otrzymują na swój adres e-mail
indywidualną wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgód związanych z otrzymywaniem takiej
komunikacji. Po kliknięciu w link zawarty w ww. wiadomości, osoby te zostaną przeniesione na
dedykowaną stronę internetową, na której będą mogły wyrazić Zgody.
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2. Po wyrażeniu Zgód zgodnie z powyższym, ww. osoby otrzymają na swoją skrzynkę wiadomość email zawierającą jednorazowy kod rabatowy o wartości 50 złotych (dalej: Kod rabatowy).
3. Kod rabatowy uprawnia do uzyskania obniżki ceny o kwotę 50 złotych przy okazji dokonywania
kolejnego zakupu sklepie internetowym www.mediaexpert.pl (dalej: Sklep).
4. Do otrzymania Kodu rabatowego w niniejszej Promocji nie uprawnia zapisanie się do bazy
odbiorców newslettera Organizatora w inny sposób niż opisany w niniejszym regulaminie, tzn.
inaczej niż za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, której adres zawarty został
w indywidualnej wiadomości e-mail jaką Organizator przesłał zgodnie z ust. 1 powyżej.
5. Do otrzymania Kodu rabatowego nie uprawnia również ponowne zapisanie adresu e-mail do
bazy odbiorców newslettera Organizatora, który znajdował się już w tej bazie.
§ 3. Zasady wykorzystania z Kodu rabatowego
1. Kod rabatowy można zrealizować przy okazji dokonywania kolejnego zakupu Sklepie, przy czym
zakup ten musi mieć łączną wartość co najmniej 500 zł
2. Warunkiem realizacji Kodu rabatowego w Sklepie jest wprowadzenie kodu rabatowego w
koszyku zamówienia w polu oznaczonym jako „Jeśli posiadasz kod rabatowy, wpisz go tutaj” oraz
użyciu przycisku „Użyj kodu” przy okazji dokonywania zakupu, przed jego finalizacją.
3. W przypadku wykorzystania Kodu rabatowego w Sklepie realizacja następuje na etapie
podsumowania zakupu. Po wprowadzeniu Kodu rabatowego łączna wartość zakupu zostanie
pomniejszona o 50 złotych.
4. Kod rabatowy jest unikalny i jednorazowy. Nie łączy się z innymi rabatami. Jeden Uczestnik może
skorzystać wyłącznie z jednego Kodu rabatowego, niezależnie od liczby jego adresów e-mail,
które znajdują się w bazie odbiorców newslettera Organizatora.
5. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami, jak również na
zakupy obejmujące produkty w promocyjnej przedsprzedaży.
6. Kod rabatowy nie jest akceptowany w sklepach stacjonarnych sieci elektromarketów MediaExpert.
7. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na ekwiwalent pieniężny.
8. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
9. Kod rabatowy jest ważny do 30. czerwca 2018 roku.
§ 4. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować w okresie od 11 maja 2018 r. do 24
maja 2018 r. na adres e-mail: dok@mediaexpert.pl lub pisemnie na adres: TERG S.A., ul. Za
Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „POTWIERDŹ ZGODY I ODBIERZ KOD RABATOWY O
WARTOŚCI 50 ZŁ”. W przypadku reklamacji składanych elektronicznie liczy się data doręczenia
reklamacji na skrzynkę odbiorczą Organizatora. W przypadku reklamacji pisemnych liczy się data
stempla pocztowego.
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2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji zasad niniejszej Promocji.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest TERG Spółka Akcyjna z siedzibą
w Złotowie, adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1D.
§ 6. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 maja 2018 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego i innych ustaw.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania
Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany
w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.
4. Niniejszy
regulamin
dostępny
jest
pod
https://www.mediaexpert.pl/lp/lp/regulaminy/50zl-3.pdf, w Sklepach oraz
Organizatora.
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siedzibie
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