Regulamin Akcji Specjalnej
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja prowadzona jest pod nazwą „Oddajemy kasę za telewizory”, dalej „Promocja” lub „Akcja
promocyjna”.
Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, dalej „Regulamin”.
Organizatorem Promocji jest NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, NIP: 895-00-21311, REGON 930310841, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000218498, o kapitale
zakładowym wynoszącym 1.251.000,00 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana „Organizatorem”).
Promocja prowadzona jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych
NEONET, w których dostępne będą Produkty Promocyjne.
Promocja obowiązuje również w sklepie internetowym na stronie neonet.pl (dalej „Sklep internetowy”).
Akcją promocyjną objęte są produkty promocyjne z listy z załącznika nr.1 dostępne w bieżącej ofercie
Sklepów Neonet lub Sklepu Internetowego neonet.pl (zwane dalej „Produktami promocyjnymi”), z
wyłączeniem usług, w tym:
a) usług finansowych,
b) kredytów konsumenckich i ubezpieczeń powiązanych z kredytami konsumenckimi,
c) usługi dostawy towaru,
d) usług z kategorii Serwis,
e) usług z kategorii Gwarancji,
f) usług telekomunikacyjnych lub innych usług, których przedmiotem jest dostarczanie Internetu bądź
połączeń telefonicznych,
g) pozostałych usług dostępnych w bieżącej ofercie Sklepu Neonet,
§2

TERMIN AKCJI
1. Akcja promocyjna będzie prowadzona w okresie od 24.05.2018 r. do 13.062018 r., w godzinach otwarcia
sklepów, w przypadku neonet.pl promocja kończy się w dniu 13.06.2018 r. o godz. 23:59, dalej „Okres
Sprzedaży Promocyjnej”.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej, w przypadku, gdy
łączna wartość zarejestrowanych produktów promocyjnych, przekroczy kwotę 4 miliony złotych (według
cen brutto).
§3
UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ
Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być klient Sklepu Neonet lub Sklepu Internetowego, który dokona
zakupu Produktu promocyjnego jako konsument - w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego – osoba
fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz która zaakceptowała treść niniejszego
Regulaminu i spełniła warunki w nim określone (zwany dalej: „Uczestnikiem”).

§4
PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest spełnienie następujących kryteriów:
a) wyrażenie zgody na udział w Akcji promocyjnej poprzez zaakceptowanie treści niniejszego
Regulaminu,
b) dokonanie, w czasie trwania Akcji promocyjnej, zakupu jednego z Produktów Promocyjnych
wymienionego w załączniku 1,
c) c) dokonanie rejestracji Zakupu Produktu Promocyjnego na stronie
https://www.neonet.pl/oddajemy-kase-za-tv-formularz.html , lub poprzez przekierowanie ze strony
promocji https://www.neonet.pl/oddajemy-kase-za-tv.html w terminie 3 dni od daty dokonania
zakupu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, w tym podanie swoich
danych osobowych zgodnie z punktem 4b
d) niezależnie od daty zakupu i postanowień punktu 1c, ostateczne zakończenie rejestracji następuje o
godzinie 23:59 w dniu 13.06.2018 r.,
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Akcji promocyjnej,
f) posiadanie konta bankowego,
2.

Przez dokonanie zakupu rozumie się zawarcie umowy sprzedaży albo umowy sprzedaży zawartej na
odległość i dokonanie zapłaty ceny za Produkt promocyjny w całości, gotówką, kartą płatniczą, kartą
kredytową, kartą podarunkową Neonet, umową kredytową, bonem towarowym uznawanym przez Sklepy
Neonet lub Sklep Internetowy, e-przelewem.

3. Sprzedaż musi zostać udokumentowana fakturą VAT.
4. Przez dokonanie rejestracji zakupu Produktu promocyjnego rozumie się:
a) wypełnienie
elektronicznego
formularza
zgłoszeniowego
na
stronie
https://www.neonet.pl/oddajemy-kase-za-tv-formularz.html , lub poprzez przekierowanie ze strony
promocji https://www.neonet.pl/oddajemy-kase-za-tv.html w terminie 3 dni od dnia dokonania
zakupu, nie później niż 23:59 w dniu 13.06.2018 r;
b) wypełnienie danych przy rejestracji:
 Imię i nazwisko
 Adres mailowy
 Numer dokumentu sprzedaży: faktury;
 Data faktury
 Wartość brutto sprzętu będącego przedmiotem promocji
 Łączna wartość faktury zakupu w ramach, której został nabyty sprzęt objęty Promocją
 Numer konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot w przypadku spełnienia
warunków określonych w § 5
5. Organizator zastrzega, że faktura sprzedaży Produktu promocyjnego może być zarejestrowana wyłącznie
przez jednego Uczestnika i tylko jeden raz.
6. Akcja promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy rozumie się zakup
w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej więcej niż łącznie 2 sztuk produktów tego samego rodzaju,
niezależnie od ilości dokumentów.

7. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy GK Neonet i ich rodziny.

8. Klient w ciągu 3 dni od daty zakończenia promocji otrzyma maila potwierdzającego prawidłową
rejestrację. Potwierdzenie rejestracji następuje po zweryfikowaniu prawidłowości następujących danych:
• Imię i nazwisko < tożsame dane na fakturze i w formularzu>
• Numer dokumentu sprzedaży: faktury;
• Data faktury
• Wartość brutto sprzętu będącego przedmiotem promocji
• Łączna wartość faktury zakupu w ramach, której został nabyty sprzęt objęty Promocją
9. Mail jest potwierdzeniem formalnym uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany numer konta bankowego.
11. Organizator przyjmuje, adres mailowy podany w formularzu rejestracji za obowiązujący do
korespondencji z Uczestnikiem i nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane.
12. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami (w tym też rabatami reklamacyjnymi
oraz wycenami indywidualnymi), obowiązującymi w czasie trwania promocji organizowanych w sklepach
Organizatora i na neonet.pl
13. Z Akcji promocyjnej wyłączone są również transakcje w ramach TAX FREE.
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§5
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
Uczestnik Promocji w przypadku zakwalifikowania się polskiej drużyny narodowej do półfinału w
Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018 r. - które odbędą się w dniach od 14 czerwca 2018 r. do 15
lipca 2018 r. w Rosji (zwane dalej jako „Eventem”) - otrzyma od Organizatora jednorazową nagrodę
pieniężną stanowiącą równowartość połowy ceny, jaką zapłacił za zakup Produktu promocyjnego, jeżeli
spełnione zostały warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej jako „nagroda”).
Wypłata nagrody nastąpi w walucie polskiej i nie podlega wymianie na inną walutę.
Wypłata nagrody nastąpi tylko i wyłącznie na podane w formularzu konto bankowe.
Z chwilą oficjalnego ogłoszenia wyników Eventu przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej(FIFA),
Organizator na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na
adres wskazany przez Uczestnika Promocji, poinformuje Uczestników o fakcie zakwalifikowania się
polskiej drużyny narodowej do półfinałów w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018 r. lub braku takiej
kwalifikacji.

§6
WARUNKI WYPŁATY NAGRODY
1. Organizator dokona jednorazowej wypłaty nagrody na rzecz Uczestnika, w okresie od dnia 23 lipca 2018
r. do dnia 12 sierpnia 2018 r., w następujący sposób:
a) W przypadku, gdy Uczestnik Promocji dokonywał płatności za zakup Produktu promocyjnego
gotówką – wypłata nagrody nastąpi przelewem na konto bankowe podane w formularzu
rejestracyjnym,
b) W przypadku, gdy Uczestnik Promocji dokonywał płatności za zakup Produktu promocyjnego przy
użyciu karty płatniczej lub karty kredytowej w Sklepie Internetowym neonet.pl lub sklepie Neonet wypłata nagrody nastąpi przelewem na konto bankowe podane w formularzu rejestracyjnym,
c) W przypadku gdy Uczestnik Promocji dokonał zakupu na raty w sklepie internetowym neonet.pl lub
sklepie Neonet- wypłata nagrody nastąpi przelewem na konto bankowe podane w formularzu
rejestracyjnym,
d) W przypadku gdy Uczestnik Promocji dokonał zakupu kartą podarunkową w sklepie internetowym
neonet.pl lub sklepie Neonet - wypłata nagrody nastąpi przelewem na konto bankowe podane w
formularzu rejestracyjnym,
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e) W przypadku gdy Uczestnik Promocji dokonał zakupu bonem towarowym uznanym w sklepie
internetowym neonet.pl lub sklepie Neonet - wypłata nagrody nastąpi przelewem na konto bankowe
podane w formularzu rejestracyjnym,
f) W przypadku gdy Uczestnik Promocji dokonał zakupu e- przelewem w sklepie internetowym
neonet.pl lub sklepie Neonet - wypłata nagrody nastąpi przelewem na konto bankowe podane w
formularzu rejestracyjnym,
Wypłata nagrody nie przysługuje Uczestnikowi Promocji, który skutecznie zwrócił Produkt promocyjny, a
dokonał rejestracji w Promocji.
Wypłata nagrody nie przysługuje za zakup Produktu promocyjnego, co do którego Uczestnik odstąpił od
umowy sprzedaży.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany wypłaty nagrody na towar, usługę bądź inną formę
pieniężną lub niepieniężną.
Wypłata nagrody nie przysługuje w przypadku dokonania korekty faktury już po jej zarejestrowaniu na
wyżej podanej stronie internetowej.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do wypłaty nagrody na osoby trzecie.
§7
OBOWIĄZEK PODATKOWY UCZESTNIKA
1. Nagrody pieniężne wymienione w paragrafie 5 ust. 1 podlegają zryczałtowanemu podatkowi z tytułu
nagród związanych ze sprzedażą premiową zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust.
1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody.
2. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od
podatku jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli
jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł.
3. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
4. Należny podatek pomniejsza kwotę Nagrody.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
6. Organizator informuje, że wypłata nagrody może być uzależniona od podpisania przez Uczestnika
stosownego protokołu.
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§8
REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz ze wskazaniem
oczekiwanego sposobu załatwienia reklamacji i jej uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w
terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.
Zasady Akcji promocyjnej określone są postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie uzgodnienia wykraczające poza postanowienia niniejszego
Regulaminu są nieważne.
Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator
pisemnie powiadomi Klienta.
Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w salonach sprzedaży detalicznej NEONET i w Sklepie
internetowym neonet.pl rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest GRUPA KAPITAŁOWA NEONET, z administratorem
wiodącym Organizatorem NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, 50-505 Wrocław.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w NEONET S.A.: e-mai iod@neonet.pl ; adres
korespondencyjny – adres Organizatora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), dalej „Ustawa”, a od 25.05.2018 r. zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej
„RODO”,
przez
Organizatora
wyłącznie
w
celach
związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z
wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest ich zgoda. Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na
przetwarzane w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska oraz adresu
email, przez spółki z Grupy Kapitałowej Neonet.
3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i
zakończenia Akcji promocyjnej i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się
celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami
ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie
obowiązujących. W przypadku wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na
przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji
marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej
przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
4. Uczestnicy mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom
przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub
inne przepisy o ochronie danych osobowych.
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział Klienta w Akcji Promocyjnej wymaga akceptacji jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne
utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły
wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą
elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych, (c) omyłek i błędów pisarskich w Regulaminie, (d)
zmiany zasad przeprowadzania Akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem że zmiany nie będą dotyczyć
Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji promocyjnej.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Niniejszy regulamin jest dostępny w salonach sprzedaży detalicznej NEONET, w siedzibie Organizatora
we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, stronie Neonet.pl oraz na stronie rejestracji promocji.

Załącznik nr 1. Lista produktów promocyjnych

Indeks

GID

Nazwa

RLGITVC49SK7900

325674

TV LG 49" 49SK7900 SUHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC49SK8000

325676

TV LG 49" 49SK8000 SUHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC50UK6500

325684

TV LG 50" 50UK6500 UHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RSONTVC49XE8005

315934

TV SONY 49" KD49XE8005 UHD, Android TV, HDR #

RLGITVC55SK7900

325653

TV LG 55" 55SK7900 SUHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC55SK8000

325687

TV LG 55" 55SK8000 SUHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC55UK6100

325692

TV LG 55" 55UK6100 UHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC55UK6500

325695

TV LG 55" 55UK6500 UHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RSAMTVC55Q7F

315629

TV SAMSUNG 55" QE55Q7F QLED, sUHD, SMART TV, 10-bit

RSAMTVC55MU7052

315908

TV SAMSUNG 55" UE55MU7052 UHD, SMART, HDR1000, 10-bit

RSAMTVC55NU7452

325593

TV SAMSUNG 55" UE55NU7452 UHD, Smart, HDR, 10-bit Panel

RSAMTVC55NU8002

325555

TV SAMSUNG 55" UE55NU8002 UHD, Smart, HDR 1000

RSAMTVC58MU6122

318614

TV SAMSUNG 58" UE58MU6122 UHD, SMART, HDR Pro *

RSONTVC55XE7005

315936

TV SONY 55" KD55XE7005 UHD, Smart TV, HDR

RSONTVC55XE8505

315938

TV SONY 55" KD55XE8505 UHD, Android TV, HDR #

RSONTVC55XF8505

325742

TV SONY 55" KD55XF8505 UHD, Android TV, Motionflow XR 800 Hz, HDR 10

RTCLTVC55X9006

319967

TV TCL 55" U55X9006 UHD, AndroidTV

RLGITVC65SK7900

325654

TV LG 65" 65SK7900 SUHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC65SK8000

325702

TV LG 65" 65SK8000 SUHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC65UK6100

325707

TV LG 65" 65UK6100 UHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC75UK6500

325721

TV LG 75" 75UK6500 UHD, webOS Smart TV, HDR10 Pro

RLGITVC065B7V

316538

TV LG 65" OLED65B7V 4K, UHD

RLGITVC065E7V

316890

TV LG 65" OLED65E7V 4K, UHD

RLGITVC065W7V

316808

TV LG 65" OLED65W7V 4K, UHD

RLGITVC75UJ675V

315968

TV LG 75" 75UJ675V UHD, webOS, HDR

RPHITVC65.6162

315860

TV PHILIPS 65" 65PUS6162 UHD SmartTV

RPHITVC65.7502

315862

TV PHILIPS 65" 65PUS7502 UHD, Android TV

RSAMTVC65Q6FN

325601

TV SAMSUNG 65" QE65Q6FN QLED, Smart, HDR 1000

RSAMTVC65Q7F

315446

TV SAMSUNG 65" QE65Q7F QLED, sUHD, SMART TV, 10-bit

RSAMTVC65MU6402

315732

TV SAMSUNG 65" UE65MU6402 UHD, SMART, HDR Pro

RSAMTVC65NU7452

325826

TV SAMSUNG 65" UE65NU7452 UHD, Smart, HDR, 10-bit Panel

RSAMTVC65NU8002

325516

TV SAMSUNG 65" UE65NU8002 UHD, Smart, HDR 1000

RSAMTVC75MU6172

315918

TV SAMSUNG 75" UE75MU6172 UHD, SMART, HDR Pro

RSAMTVC75NU7102

325517

TV SAMSUNG 75" UE75NU7102 UHD, Smart, HDR

RSONTVC65XE7005

315941

TV SONY 65" KD65XE7005 UHD, Smart TV, HDR; UltraSlim #

RSONTVC65XE8505

315942

TV SONY 65" KD65XE8505 UHD, Android TV, HDR #

RTCLTVC65C6006

319968

TV TCL 65" U65P6006 UHD, SmartTV

RTCLTVC65X9006

323011

TV TCL 65" U65X9006 UHD, AndroidTV

