
 

 

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów 

„Filmy z Asus” 
obowiązuje od dnia 10.11.2021 do dnia 31.12.2021 roku  

§1 

Zakres przedmiotowy 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady promocji (sprzedaży premiowej) pod nazwą „Filmy z Asus” 
(„Promocja”), określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w Promocji, czas 
trwania, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania reklamacji, a także prawa i 
obowiązki Uczestników i Organizatora. 

§2 

Zakres przedmiotowy 

1. Organizatorem Promocji jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. 
Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 
5272677009, REGON: 146127300, zwana dalej „Organizatorem". 

2. Promocja organizowana jest na zlecenie agencji reklamowej Melmak Adam Kalinowski, NIP 

7742948399, zwana dalej „Melmak”. 
3. Promocja trwa w terminie od 10.11.2021 r. do 31.12.2021 r. (dalej jako „Okres Trwania Promocji”) oraz 

dotyczy następujących produktów/modeli marki Asus nabywanych w czasie jej trwania: UX325EA-

KG272T; UX325EA-KG271T; UX325JA-KG249T; UX325JA-KG250T; UX325EA-

KG239T; UX325EA-KG240T; N7400PC-KM010R; K3500PA-L1041T; M3500QA-

L1045T; K3500PC-L1018T; K3500PC-L1010T; M3500QA-L1044T; K3400PA-

KM027T; N7600PC-L2012R; UX363EA-HP555T; M7400QE-KM007R; K513EA-

L1899T; UX535LI-H2172R; K513EA-L1898T; M513UA-L1243T; M7400QE-

KM032R; K3400PA-KM026T; M3500QC-L1067T; N7400PC-KM012R; M7400QE-

KM031R; N7400PC-KM011R; M3500QC-L1068T; M513UA-L1242T; UX325EA-

KG271R; UX325EA-KG272R; UX582LR-H2003R; UX363EA-HP044R; UX371EA-

HL003R; UX363EA-HP293T; UX582LR-H2002R; UM325UA-KG004T.  
 

§3 

Uczestnictwo w Promocji 

1. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny. 
2. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisu 

art. 22(1) Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380). 
3. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Promocji ukończyły 18 lat 

oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Osoby spełniające łącznie warunki opisane w ust. 2 i 3 zwane są dalej w niniejszym regulaminie 
„Uczestnikami”. 

5. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. 
 

§4 

Zasady korzystania z Promocji 

1. Aby wziąć udział w Promocji należy w Okresie Trwania Promocji należy: 
a. Dokonać w okresie od 10.11.2021 do 31.12.2021 zakupu minimum jednego produktu marki 

Asus o których mowa w par. 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu (zwane dalej jako „Zakup 
Promocyjny”)  

b. wejść na stronę internetową: filmyasus.vod.pl   oraz zarejestrować Zakup Promocyjny 

poprzez: 

i. wpisanie adresu e-mail, na który powinny zostać wysłane kody promocyjne (organizator 

zastrzega, iż błędy w podanym adresie powodować mogą niedostarczenie kodu 

promocyjnego) 

ii. dołączenie numeru seryjnego zakupionego urządzenia Asus objętego promocją 

stanowiącego dowód zakupu produktu Asus zakupionego w czasie trwania Promocji, 



iii. zatwierdzenie i wysłanie zgłoszenia. 

2. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do Promocji uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Promocji.  

3. Organizator prześle Kody Promocyjne na adres e-mail wskazany przez Uczestnika nie później niż w terminie 

9 dni roboczych od momentu zarejestrowania prawidłowego zgłoszenia. 

4. Uczestnik biorący udział w Promocji otrzyma nieodpłatnie unikalne kody alfanumeryczne. Wpisanie kodu 
w odpowiednie miejsce (okienko) w Serwisie VOD (vod.pl)  , daje możliwość dostępu i odtworzenia w 
Serwisie odpowiedniego filmu spośród filmów dostępnych na vod.pl (możliwe wyjątki pośród filmów, za 
które nie można zapłacić kodem, filmów takich nie będzie więcej niż 20% aktualnej oferty Serwisu VOD)   
przez 48 lub 72 godzin od momentu poprawnego wpisania kodu. Jeden kod daje dostęp do jednego 
dowolnie wybranego filmu w Serwisie VOD. Odtworzenie filmu możliwe jest wyłącznie na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej (konieczny jest polski nr IP użytkownika). Kod Promocyjny jest ważny do 
14.01.2022 r.  

5. Jeden Uczestnik może odebrać więcej niż jedną nagrodę (5 kodów promocyjnych) w Okresie Trwania 
Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków opisanych w ust. 1 powyżej, w 
tym w szczególności przedstawienia  numeru seryjnego kolejnego zakupionego urządzenia Asus objętego 
promocją. Jeden Uczestnik jednak może przesłać łącznie maksymalnie 5 numerów seryjnych. 

6. Ilość kodów Promocyjnych jaką otrzyma będzie równa 5 sztuk za każdy właściwy numer seryjny, według 
zapisu § 5 ust. 1 poniżej.   

7. Uczestnik, który jednorazowo zakupi więcej produktów marki Asus niż jeden, otrzyma ilość kodów 
odpowiadającą pięciokrotności zakupionych produktów marki Asusa (za każdy jeden numer seryjny 5 
kodów promocyjnych), maksymalnie jednak 25 kodów, stosownie do zapisów ust. 5 powyżej.  

§5 

Nagrody 

1. Każdy zakupiony produkt Asus objęty promocją będzie nagrodzony 5 kodami Promocyjnymi. 
2. Promocja stanowi sprzedaż premiową produktów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i ze względu na wartość nagrody, która nie przekracza kwoty 2.000 zł, 
nagroda korzysta ze zwolnienia z 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 ( t.j. Dz.U.2021.1128 t.j. z 
późn. zm.). 

§6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. W ramach Promocji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie: adresy e-mail. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu niezbędnym do realizacji 
Promocji. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo 
sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, 
a także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych uczestników przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności publikowanej pod 
adresem https://polityka-prywatnosci.onet.pl/. 

 

§ 7 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji czy niedziałającego kodu Promocyjnego powinny być zgłaszane 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji drogą mailową na adres Organizatora: 
kontakt@vod.pl . 

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mailowy 

podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy obowiązującego prawa. 

2. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające z Regulaminu 
podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie filmyasus.vod.pl  

https://sip.lex.pl/#/act/16794311/2956077
mailto:kontakt@michel-angelo.pl

