
Regulamin akcji „HTC i YES” z dnia 28.02.2017 roku 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Fundatorem nagród w  akcji sprzedaż premiowa „HTC i YES” („Akcja”) jest Brand Republic 

Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kuratowskiego 2/49, 02-747, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000511604, NIP 118-17-46-

369, Regon 015778446 (dalej „Organizator”). 

1.2. Partnerem akcji jest:  

Spółka P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 

015808609, której kapitał zakładowy wynosi: 48 856 500,00 złotych (dalej „Play”). 

1.3. Akcja realizowana jest w sklepie internetowym Play (www.play.pl) oraz poprzez call-

center Play. 

1.4. Brand Republic Sp. z o.o. Sp. k. jako fundator voucherów jest odpowiedzialna za ich zakup 

oraz dostarczenie voucherów na adres wskazany przez partnera akcji. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI  

2.1. Warunki uczestnictwa określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). 

Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  

Akcja trwa od 28.02.2017 r. do wyczerpania zapasów lub do dnia 09.03.2017 r. 

2.2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.3. Akcja „HTC i YES” kierowana jest do obecnych i potencjalnych abonentów i użytkowników 

sieci Play zwanych dalej łącznie „Klientami”, którzy w dniach 28.02.2017 r. do 

09.03.2017 r., w sklepie internetowym Play lub poprzez call-center Play złożą zamówienie 

na zawarcie nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub przedłużą 

umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Play na czas określony Wraz z 

telefonem „HTC 10 evo”. 

 

§ 3 WYDAWANIE NAGRÓD 

3.1.  W ramach Akcji każdy Klient spełniający warunki określone w pkt. 2.3. otrzyma 

jednorazowy Voucher zniżkowy o wartości 50 pln brutto na zakupy w sklepie 

stacjonarnym YES (dalej „Voucher”). 



3.2.  Voucher uprawniający do zniżki zostanie przesłany razem z zamówionym telefonem.  

3.3.  W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

stosownie do postanowień ww. umowy, Voucher podlega zwrotowi wraz z telefonem „HTC 

10 evo”. 

3.4.  Voucher można wykorzystać tylko raz. 

3.5.  Voucher nie może być użyty do zakupu kart podarunkowych.  

3.6.  Voucher nie łączy się z innymi ofertami i zniżkami.  

3.7.  Towary zakupione przy użyciu Vouchera nie podlegają zwrotowi. 

3.8.  Voucher można wykorzystać do 31.12.2017 r.  

3.9.  Organizator nie odpowiada za utratę, zniszczenie, kradzież ani nieautoryzowane użycie 

Vouchera. 

§    POST POWANIE RE LA ACY NE 

4.1.   Każdemu uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Akcji. 

4.2.  Reklamacje związane z Akcją powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej, 

przesyłane na adres partnera promocji - Play: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z 

dopiskiem: „HTC i YES” 

4.3.  Reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

Akcji (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 

dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu 

zgłoszenia do Play. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie lub na inny adres niż 

wskazany w pkt. 4.2 powyżej nie będą rozpatrywane, co nie wyłącza możliwości 

dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.  

4.4.  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres do 

korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. 

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

5.1  Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) (dalej „uodo”), danych 

osobowych uczestników sprzedaży premiowej jest partner Akcji. Dane osobowe 

uczestników Promocji  będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, 

w tym rozpatrzenia reklamacji.   



5.2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Osobom biorącym udział w  Akcji przysługuje prawo 

wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania 

 

§ 6 POSTANOWIENIA  O COWE 

6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie fundatora nagród oraz na stronie 

http://www.brandrepublic.pl/regulamin_htc_i_yes/regulamin.pdf 

6.2. Fundator nagród zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu z 

zastrzeżeniem ochrony praw nabytych osób, które złożyły zamówienie zgodnie z 

Regulaminem. 

6.3. W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

6.4. W zakresie nieregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 


