REGULAMIN AKCJI
§1
Postanowienia ogólne
1. Akcja promocyjna WYPRZEDAŻ do -40% na wybrane modele , w której można zakupić wybrane
produkty z rabatem do minus 40% jest przedstawiona w §4.
2. Organizatorem akcji promocyjnej WYPRZEDAŻ do -40% na wybrane modele jest

SC Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000590142, NIP: 7262658336, kapitał zakładowy w wysokości: 48.000,00 zł, (zwana dalej
„Organizatorem”).
3. WYBRANE MODELE wskazane w §4 mogą być zakupione z rabatem do minus 40 % od ceny
regularnej w sklepie internetowym scentre.pl lub w sklepach stacjonarnych Sony Centre
4. Produkty promocyjne i ceny mogą się różnić w poszczególnych salonach.
§2
Termin akcji promocyjnej
1. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 27 grudnia 2018 r. od godziny 00:01 do dnia
31 stycznia 2019 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych - nie
dotyczy modeli/sztuk ekspozycyjnych, które muszą być wyeksponowane, by spełniać standardy
ekspozycyjne w Salonie Sony Centre.
2. Zastrzega się możliwość przedłużenia akcji.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne zwane dalej "Uczestnikami".
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1.Akcją promocyjną objęte są produkty Sony wymienione poniżej *
MODEL
cena

rabat

cena po rabacie

SRSXB10

179

80

99

ILCE6000L

2499

400

2099

ILCE6300B

2999

400

2599

ILCE6300L

3499

400

3099

HTCT290

899

250

649

KD49XF9005

4999

400

4599

KD65AF9

16999

2000

14999

KD75XF9005

13999

2000

11999

*Lista produktów może się zmienić w okresie trwania promocji

2. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast
rabatu.
3. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi lub rabatami.
4. Płatność za produkty promocyjne, wymienione w Regulaminie mogą być realizowane (a produkty
nabywane) tylko w przypadku płatności obowiązującymi Biletami Narodowego Banku Polskiego /pieniędzmi
w obowiązujących nominałach/ lub aktualnymi kartami kredytowymi/debetowymi.
5. Za produkty promocyjne nie można płacić: voucherami (chyba że jest to opisane w regulaminie z
podaniem jakiego wydawcy dotyczą) , bonami, kartami podarunkowymi, kartami SODEXO.

§5
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami
przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru z
rabatem w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.
§6
Reklamacje i wymiana towarów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej WYPRZEDAŻ do -40% na wybrane
modele powinny być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Akcji promocyjnej w Salonie Sony Centre
oraz scentre.pl /Regulamin zwrotu/, w którym Uczestnik dokonał zakupu towaru i powinny zawierać dane
Uczestnika: imię, nazwisko, jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu
faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty
wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem
poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi
elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez
Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe
zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości
Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli
zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
7. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru z rabatem w Salonie Sony Centre, scentre.pl przysługuje
możliwość wymiany lub zwrotu, zgodnie z zasadami wymiany towaru dostępnymi w Salonie Sony Centre oraz
na scentre.pl /Regulamin zwrotu/.
8. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy
przepisów prawnych.
§7
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator
wskazany w §1 pkt 2

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane
będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
3. Uczestnicy mogą przystąpić do Klubu Sony. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla
celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług
Salonów Sony Centre, scentre.pl drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej WYPRZEDAŻ do -40% na wybrane modele dostępny jest na stronie
www.scentre.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się
do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie
określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Sklepu Sony Centre oraz Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne w salonie Sony Centre .
7. Regulamin obowiązuje od dnia 27 grudnia 2018r.

