Regulamin promocji „Okulary VR”

§ 1. Wprowadzenie
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji
stanowiącej sprzedaż z gadżetami „Okulary VR”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest KORBANK Media Cyfrowe sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu,
ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego dla Wrocławia Fabrycznej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000263862, NIP 897-17-21-129, REGON 020373926.
3. Promocja trwa w okresie od 15.03.2017 roku do 30.04.2017 lub do wyczerpania
zapasów.
§ 2. Zasady Promocji
1.Promocja skierowana jest do osób fizycznych podpisujących umowę z firmą Korbank
Media Cyfrowe z o. o. w ramach aktualnych promocji w czasie określonym w § 1 pkt 3.
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest skorzystanie z oferty zawierającej usługę
telewizyjną pakietu Medium HD lub Extra HD.

§ 3. Nagrody
1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki określone w § 2 otrzyma gadżet w postaci
Okularów VR. Gadżet zostanie wydany Uczestnikowi Promocji w momencie spełnienia
warunków Promocji, o których mowa w §2.
2. Zgłoszenie chęci na gadżet może odbyć się podczas składania zamówienia na stronie
internetowej lub podczas zamawiania usług telefonicznie: poprzez Biuro Obsługi Klienta
lub u Przedstawiciela Handlowego.
3. Uczestnik Promocji może otrzymać tylko jeden Gadżet.
4. Produkty, które biorą udział w promocji nie podlegają zwrotom.
5. Uczestnik Promocji ma prawo do rezygnacji z otrzymanego Gadżetu.
6. Uczestnik nie może żądać zamiany Gadżetu na inny ani jego wymiany na ekwiwalent
pieniężny.
§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji „Okulary VR” mogą być zgłaszane pisemnie na
adres Organizatora z dopiskiem „Okulary VR - reklamacja” nie później niż w terminie do
14 dni, od dnia powstania przyczyny reklamacji. O zachowaniu terminu składania
reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres Organizatora: KORBANK
Media Cyfrowe ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do
korespondencji, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik
zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 21 dni, od dnia otrzymania reklamacji.
6. KORBANK Media Cyfrowe nie bierze odpowiedzialności za wydawany sprzęt. Z
ewentualną reklamacją należy zgłosić się bezpośrednio do producenta.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.korbank.pl w zakładce
Strefa Klienta/Dokumenty.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
4. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości
wartości przyznanej nagrody.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

