
REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ „MONOPOD TRACER GRATIS!” (dalej: Regulamin)  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem promocji konsumenckiej „MONOPOD TRACER GRATIS” (zwana dalej: Promocją) 

jest spółka Megabajt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 / budynek 6a /, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego,, pod numerem KRS: 0000127183, NIP: 525-19-17-106, kapitał 

zakładowy: 62,5 tys. zł. (zwana dalej: Organizatorem).  

2. Promocja trwać będzie w dniach od 01.07.2017 do 31.07.2017 roku lub do wyczerpania zapasów 

nagród (dalej: Okres Promocyjny) i będzie prowadzona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Megabajt sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, jak 

również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji. Przez członków najbliższej 

rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia z pracownikiem.  

4. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami 

w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego (zwane dalej: Uczestnikami), które w okresie jej trwania 

dokonają zakupu przynajmniej jednego produktu marki Tracer, wymienionego na stronie 

http://kamery.tracer.pl.    

II. ZASADY PROMOCJI  

1. Promocja obejmuje zakup w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej następujących 

produktów marki Tracer: 

a. TRAKAM45704 - Kamera sportowa TRACER eXplore SJ 4060+ WiFi Remote Control 

b. TRAKAM45707 - Kamera sportowa TRACER eXplore SJ 5050 wi-fi 4K 

c. TRAKAM45926 - Kamera sportowa TRACER eXplore SJ 5051 wi-fi 4K dual LCD 

2. Promocja polega na możliwości uzyskania przez Uczestnika nabywającego w okresie Promocji 

jeden z produktów określonych w pkt. 1 nagrody: 

a. TRAPUD45097 - Monopod TRACER M5 Bluetooth ALU. 

3. Dowodem zakupu akceptowanym przez Organizatora będzie paragon, potwierdzający datę 

oraz miejsce dokonania zakupu. W Promocji nie będą akceptowane faktury VAT.  

4. W celu otrzymania nagrody, o której mowa w pkt 2, nabywca obowiązany jest prawidłowo 

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://kamery.tracer.pl,  poprzez 

podanie następujących danych: 

a. imię i nazwisko  

b. adres e-mail 

c. telefon kontaktowy 

d. adres wysyłki – w przypadku nagród rzeczowych, wysyłanych za pomocą kuriera, 

e. skan paragonu, potwierdzającego zakup. 

5. Uczestnik obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na 

potrzeby realizacji niniejszej Promocji. 
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6. W razie wątpliwości co do wiarygodności zgłoszenia i spełnienia przez Uczestnika wszystkich 

warunków udziału w Promocji, Organizator może zobowiązać Uczestnika do przesłania lub 

udostępnienia w inny sposób oryginału paragonu zakupu produktu Tracer.  

7. Paragon wykorzystany w zgłoszeniu przez jednego Uczestnika, nie podlega ponownemu 

zgłoszeniu przez inne osoby.  

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami organizowanymi dla produktów 

wskazanych w pkt 1.  

9. Nagroda określone w pkt. 2 a. wysłana zostanie do Uczestnika kurierem w terminie do 7 dni 

od daty otrzymania i zweryfikowania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego wniosku 

wraz z kopią paragonu zakupu. 

10. W przypadku nie dostarczenia nagrody przez firmę kurierską z winy Uczestnika, szczególnie 

przez błędne podanie danych, Uczestnik zostanie obciążony kosztami powtórnej wysyłki.  

11. W przypadku zaginięcia nagrody w wyniku dostarczenia jej przez firmę kurierską pod błędnie 

podane przez Uczestnika dane adresowe, Uczestnik zrzeka się dalszych roszczeń, uznając, iż 

Organizator dostarczając nagrodę, wypełnił zobowiązania wynikające z promocji „MONOPOD 

TRACER GRATIS”.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania wniosków niepełnych, 

wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających paragony przesłane w sposób nieczytelny. W 

takim wypadku Organizator podejmie próbę kontaktu, mającą na celu uzupełnienie braków. 

13. Termin wydania nagrody może ulec wydłużeniu w przypadku, o którym mowa w pkt 10, 11 i 

pkt 12 niniejszego Regulaminu.  

14. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 b) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2012 roku nr 361 ze zm.) nagrody związane ze sprzedażą premiową o wartości do 760 zł 

podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.  

15. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych 

przez Megabajt Sp. o.o. na platformie www.landingi.pl  w celu przeprowadzenia Promocji, 

wydania upominków oraz rozpatrywania reklamacji.  

16. Administratorem danych jest Megabajt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ul. Rydygiera 8 bud 

6A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu udziału 

w Promocji. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.  

17. Uczestnicy Promocji mają prawo w trakcie jej trwania oraz w terminie do dnia 30 sierpnia 

2017 r. (liczy się data wpływu do Organizatora) do składania pisemnych reklamacji, odnośnie 

jej przebiegu. Wszelkie uwagi i reklamacje będą kierowane w formie pisemnej, listem 

poleconym na adres: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa. Termin 

rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty jej otrzymania. Zawiadomienia o wyniku 

reklamacji będą przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji, w terminie 

10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

18. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne 

w punktach sprzedaży oraz na stronie http://kamery.tracer.pl.  

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

20. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres: 

Megabajt Sp. z o.o. ,ul. Rydygiera 8 bud 6A, 01-793 Warszawa. Regulamin dostępny będzie 

również w siedzibie Megabajt Sp. z o.o.. oraz na stronie http://kamery.tracer.pl.  
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