
REGULAMIN 
akcji promocyjnej  

„Smartfon Nokia w prezencie” 
polegającej na udzieleniu rzeczowej premii posprzedażowej za zakup na zasadach 

określonych niniejszym regulaminem 
(odpowiednio „Regulamin” i „Akcja”) 

 
 

§1  

Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem Akcji jest A1 Piotrowski Wielgus Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie 

(00-131), ul. Grzybowska 4 lok 138, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

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

KRS 0000214676, NIP: 527-23-60-117, REGON: 017437181, (dalej „Organizator”). 

 

1.2 Akcja promocyjna organizowana jest na zlecenie TNS MOBILE INTERNATIONAL OY 

Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Building E Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26, 02-135 

Warszawa, NIP: 526-317-24-51, REGON: 365551562 (dalej „TNS” lub „Zlecający”). 

 

1.3 Partnerem Akcji jest P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Taśmowa 7, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000217207, 

Regon 015808609, NIP: 951-21-20-077, wysokość kapitału zakładowego: 48 856 500,00 

PLN (dalej „P4”). 

 

1.4 Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią, ani inną grą losową w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 

z późn. zm.). 

 

1.5 Zasięg Akcji ogranicza się do strony internetowej www.play.pl .  

 

1.6 Akcja polega na udzieleniu premii towarowej (dalej „Premia”) w postaci smartfonu Nokia  

o wartości nie mniejszej niż aktualna cena rynkowa smartfonu Nokia 5 wynosząca 949 zł 

brutto (dalej „Urządzenia”). Kody rejestracyjne, uprawniające do uzyskania Premii, 

zostaną przekazane pierwszym 50 uczestnikom Akcji, którzy spełnią warunki określone w 

punkcie 2.1 poniżej.  

 

1.7 Premia zostanie przekazana po 12 (słownie: dwunastu) miesiącach od daty zakupu 

Urządzenia. 

http://www.play.pl/


 

1.8 Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przekazanie Premii jest Organizator. 

 

1.9 Okres możliwości zawierania umów w ramach Akcji obejmuje termin od 13.07.2017 r. od 

godz. 00:01 do 26.07.2017 do godz. 23:59 roku. 

 

1.10 W przypadku, gdy przed dniem 09.08.2017, zgodnie z pkt. 3.4 poniżej, zawartych 

zostanie 50 (słownie: pięćdziesiąt) umów sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w 

punkcie 2.1 poniżej, Organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji. W takiej 

sytuacji Organizator umieści na stronie internetowej: https://smartfon-nokia.promocje-

a1.pl, a P4 na stronie ww.play.pl, informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji z powodu 

wyczerpania Puli Premii. 

 

1.11 Fakt zakończenia Akcji przed dniem 09.08.2017 roku, zgodnie z pkt. 3.4 poniżej, nie 

narusza praw nabytych Uczestników Akcji, którzy spełnili Warunki Uczestnictwa w Akcji 

określone w §2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. 

Mają oni prawo do udziału w Akcji na dotychczasowych zasadach określonych 

w Regulaminie. 

 

1.12 Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im 

w tym Regulaminie. 

 

§2  

Warunki uczestnictwa w Akcji 

2.1 W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne (konsumenci), dokonujące zakupu 

Urządzeń na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, które 

spełniają jednocześnie następujące warunki („Warunki Uczestnictwa ”), z zastrzeżeniem 

pkt. 2.2 poniżej oraz dokonają zgłoszenia zgodnie z §3 Regulaminu („Uczestnicy Akcji” 

lub ”Uczestnik Akcji”): 

a) ukończyły 18 rok życia, 

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

d) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, 

e) zawarły w czasie trwania Akcji umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub 

aneks do takiej umowy z P4 oraz w związku z zawarciem takiej umowy lub takiego 

aneksu dokonały zakupu smartfonu Nokia 5 od P4 lub agenta P4; umowa lub aneks 

muszą zostać zawarte w czasie trwania Akcji podczas wizyty kuriera, po złożeniu 
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zamówienia za pośrednictwem strony www.play.pl, na własny użytek niezwiązany z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; 

f) wyraziły P4 zgodę na marketing towarów i usług osób trzecich, niezbędną dla 

przesłania kodu rejestracyjnego koniecznego dla rejestracji (dalej „Kod Rejestracyjny”); 

przy czym warunki od a) do f) powinny być spełnione w momencie dokonania zakupu 

smartfonu Nokia 5, jak i rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 

§3 Regulaminu. 

 

2.2 W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani osoby 

zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w P4, prowadzący sprzedaż smartfonów Nokia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków 

rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II 

stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone. 

 

2.3 Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. 

 

§3  

Zasady Akcji 

3.1 W celu uzyskania Premii Uczestnik Akcji powinien zgłosić swoje uczestnictwo w Akcji, 

wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej: https://smartfon-nokia.promocje-

a1.pl (dalej „Zgłoszenie”). 

 

3.2 Zgłoszenie należy wypełnić podając: 

a) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci: 

 imienia i nazwiska, 

 numeru telefonu kontaktowego, 

 adresu e-mail, 

 nr IMEI, 

 Kodu Rejestracyjnego (Uczestnik Akcji otrzyma drogą elektroniczną unikalny 

Kod Rejestracyjny od P4 po 14 dniach od zakupu urządzenia, uprawniający 

do rejestracji na stronie); 

 

b) potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego 

postanowień zaznaczeniem odpowiedniego pola w formularzu. 
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3.3 Zgłoszenia mogą być rejestrowane do ostatniego dnia trwania Akcji, który kończy się 

o godz. 23.59 dnia 09.08.2017r. Brak dokonania Zgłoszenia w tym okresie wiąże się z 

utratą prawa do Premii. 

 

3.4 Organizator zweryfikuje zgodność Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. 

 

3.5 Organizator może zwrócić się do Uczestnika Akcji o okazanie dokumentu 

potwierdzającego zakup Urządzenia w terminie określonym w pkt.1.8. Ponadto na prośbę 

Organizatora Uczestnik Akcji przedstawi dokumenty wskazujące na spełnienie innych 

warunków wymaganych do wzięcia udziału w Akcji określonych w Regulaminie. 

 

3.6 W razie przesłania Zgłoszenia nieodpowiadającego wymogom określonym w pkt. 3.3 

powyżej, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania niepełnego Zgłoszenia w celu uzupełnienia wymaganych danych. Uczestnik 

Akcji ma na uzupełnienie danych 3 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. 

Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez 

Organizatora.  

 

3.7 Uczestnik Akcji może dokonać zgłoszenia kilku zakupionych smartfonów Nokia 5. 

Jednakże na każde urządzenie obowiązuje oddzielna rejestracja. 

 

3.8 Po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności Zgłoszenia z pkt. 3.3 - 3.4 powyżej 

Uczestnik Akcji otrzyma Premię zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu. 

 

3.9 Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu Premii za pośrednictwem e-maila lub 

sms, na adres mailowy/numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w terminie do dn. 

21.08.2017r.  

 

3.10 Premia nie podlega wymianie na inną rzecz ani na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

§4  

Sposób dostawy/odbioru Premii 

4.1 Premia zostanie wysłana (na koszt Organizatora) kurierem w terminie po 12 (słownie: 

dwunastu) miesiącach od daty otrzymania Zgłoszenia zgodnego z niniejszym 

Regulaminem, na adres Uczestnika Akcji wskazany w Zgłoszeniu. 

 



4.2 W przypadku nieodebrania Premii przez Uczestnika Akcji, Agencja prześle Uczestnikowi 

Akcji za pośrednictwem e-maila lub sms, na adres mailowy/numer telefonu wskazany 

w Zgłoszeniu, wiadomość informującą o możliwości ponownego przesłania Premii na koszt 

Uczestnika Akcji i na adres przez niego wskazany. 

 

§5  

Podatki 

5.1 Osoba, która otrzyma premię towarową, otrzyma też nagrodę pieniężną w wysokości ok. 

11.11% nagrody rzeczowej. Część nagrody, stanowiąca kwotę pieniężną, nie zostanie 

przekazana Laureatowi, ale zostanie pobrana przez Organizatora Akcji na poczet podatku 

zryczałtowanego od wygranych w konkursach (art. 30 ust.1, pkt.2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.) i odprowadzona przez 

Organizatora jako płatnika do właściwego urzędu skarbowego. Nie przewiduje się 

możliwości wypłacenia Uczestnikowi Akcji dodatkowej nagrody pieniężnej.  

 

§6  

Reklamacje 

 

6.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na następujący adres: promocja.nokia@a1btl.pl do dnia 08.08.2018 roku. 

 

6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji. 

 

6.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji. 

 

6.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

 

6.5 Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną 

w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres wskazany 

w zgłoszeniu reklamacji. 

 

§7  

Dane osobowe 

7.1 Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji 

w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji są przetwarzane (w tym są zbierane) przez 
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Organizatora w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrywania reklamacji Uczestników 

Akcji), Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. z późn. zm.), Uczestnikowi Akcji 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma 

charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. 

 

7.2 Administratorem danych jest Organizator. 

 

§8  

Postanowienia końcowe 

8.1 Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresem 

wskazanym na wstępie Regulaminu oraz na stronie internetowej: https://smartfon-

nokia.promocje-a1.pl . 

 

 

8.2 Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Organizatora 

wskazany na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na następujący adres: promocja.nokia@a1btl.pl z dopiskiem: „Smartfon Nokia 

w prezencie” 
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