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REGULAMIN PROMOCJI  
" Kup i zarejestruj szczoteczkę Philips Sonicare - odbierz wymienną  główkę 

do szczoteczki w prezencie!” 

 

§ 1. Określenie Organizatora 

 
1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „Kup i 

zarejestruj szczoteczkę Philips Sonicare - odbierz wymienną główkę do szczoteczki w 
prezencie!" ("Promocja"). 

2. Organizatorem Promocji jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-
222, Al. Jerozolimskie 195B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000037385, NIP: 526-02-10-95, o kapitale zakładowym w 
wysokości 68.497.880,00 zł ("Organizator" lub "Philips"). 

 
§ 2. Termin i miejsce Promocji 

1. Promocja trwa od 15 października 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. będącego ostatecznym 
terminem sprzedaży promocyjnej.   

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg 
ogólnopolski. 

 
§ 3. Uczestnicy Promocji 

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej Uczestnikami Promocji mogą być:  

a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące 
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonujące zakupów do celów 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową,  

b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupów produktów 
objętych Promocją na potrzeby nie związane z działalnością gospodarczą zwane dalej 
"Uczestnikami" lub "Nabywcami".  

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

2. W Promocji nie mogą brać udziału: 

a. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją na 
potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio od Organizatora lub jego 
dystrybutorów ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają 
zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest 
dostawa produktów objętych Promocją; 

 
§4.   Zasady Promocji 

1.  Promocja polega na zapewnieniu gratisów dla pierwszych 5000 prawidłowych rejestracji na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Sprzedażą promocyjną objęte są modele szczoteczek Philips Sonicare (”Produkt Promocyjny”): 

HX9372/04, HX9362/67, HX9352/04, HX9332/04, HX9172/14, HX9112/02, HX6995/10, 
HX6972/34, HX6972/10, HX6921/06, HX6932/36, HX6781/01, HX6762/43, HX8923/34, 
HX8911/01, HX6311/07 
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3.  Promocją objęty jest wyłącznie produkt fabrycznie nowy, zakupiony przez Nabywców w okresie 
od dnia 15 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w punktach sprzedaży znajdujących 
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których dołączono kartę gwarancyjną oraz w 
stosunku, do których zgodnie z ww. kartą gwarancyjną gwarantem jest Organizator. 

4. Gratisem w Promocji jest: wymienna główka szczoteczki Sonicare DiamondClean   
o wartości rynkowej 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) („Gratis”), przy czym Gratis 
przyznawany jest z zastrzeżeniem warunków zawartych w ustępach od 5 do 17 poniżej. 

5. W Promocji zostaną uwzględnione pierwszych 5000 Nabywców, którzy oprócz wymagań, o 
których mowa w § 3 spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki: 
a) Dokonają zakupu Produktu Promocyjnego, o których mowa w ust. 2 powyżej w okresie od 

dnia 15 października 2015r. do dnia 31 grudnia 2016r. 

b) W ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrują zakupiony Produkt Promocyjny w klubie 
MyPhilips na stronie www.philips.pl/welcome przesyłając następujące dane:  

i) Data zakupu 

ii) Załączony skan lub zdjęcie dowodu zakupu 

iii) Numer seryjny Produktu Promocyjnego 

iv) Imię i nazwisko oraz dane adresowe: Ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod 
pocztowy, województwo. 

6. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości, co do prawdziwości lub prawidłowości 
dowodu zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przesłania oryginalnego dowodu 
zakupu w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od 
otrzymania, Organizator odeśle Uczestnikowi oryginał dowodu zakupu i poinformuje o decyzji 
odnośnie przyznania Prezentu. 

7. Uczestnik przesyła zgłoszenia na własny koszt.  

8. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, 
potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc) czy też dokumenty 
wydania/dostawy towaru. 

9. Ilość Gratisów  jest ograniczona do 5000 sztuk, a o ich przyznaniu decyduje kolejność rejestracji 
produktu w klubie MyPhilips. Organizator poinformuje Uczestników o wyczerpaniu się puli  
Gratisów na stronie www.philips.pl/promocjasonicare. 

10. Gratisy  zostaną wysłane na koszt Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty 
Polskiej do 60 dni od dnia zarejestrowania produktu na stronie www.philips.pl/welcome na 
podany podczas rejestracji adres.  

11. W Promocji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz (tj. przysługuje tylko jednokrotna 
wysyłka Gratisu  dla danego Uczestnika). 

12. Uczestnik Promocji nie może skutecznie domagać się Gratisu , jeżeli uprzednio nie został on  
odebrany z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

13. Uczestnik traci prawo do otrzymania Gratisu , jeżeli: 

a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub 

b) nie poda swoich danych koniecznych do przesłania Gratisu;  lub 

c) przesłana kopia dowodu zakupu lub numer seryjny Produktu Promocyjnego będzie błędny 
lub fałszywy; lub 

d) dowód zakupu będzie stwierdzał zakup poza okresem obowiązywania Promocji; lub 

e) na przesłany dowód zakupu Produktu Promocyjnego wysłano już Gratis w ramach Promocji; 
lub 

http://www.philips.pl/welcome
http://www.philips.pl/welcome
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f) dane Uczestnika oznaczone w formularzu rejestracyjnym klubu MyPhilips, jako obowiązkowe 
będą niepełne; lub 

g) w okolicznościach określonych w § 4 ust.  6 nie prześle oryginału dowodu zakupu, lub 

h) Uczestnik zwróci Produkt Promocyjny (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości 
Organizator zapewnia, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących Nabywcom na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa  z tytułu zawarcia umowy sprzedaży). 

 
§5. Reklamacje 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia  15.03.2017 r. za pomocą listu poleconego, 
przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 
decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres Agencji (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską) 
lub data dotarcia e-maila na serwer pocztowy Agencji (zgłoszenia za pomocą poczty 
elektronicznej). 

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres: Aleksandra Wróblewska, Philips Polska, Al. Jerozolimskie 
195B, 02-222 Warszawa, z dopiskiem:  Reklamacja " Kup i zarejestruj szczoteczkę Philips 
Sonicare - odbierz wymienną  główkę do szczoteczki w prezencie!” 

lub e-mail: reklamacje@philips.com z tematem wiadomości  Reklamacja – Kup i zarejestruj 
szczoteczkę Philips Sonicare - odbierz wymienną  główkę do szczoteczki w prezencie!” 

3. Reklamacje rozpatruje komisja złożona z 2 pracowników Organizatora. O wyniku postępowania 
reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja 
została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji 
za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji 
emailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

 
§6.  Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Philips 
Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Holandia.  

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach 
archiwalnych, a za zgodą Uczestnika także w celach marketingowych. Podanie danych osobowych 
w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia 
Promocji. 

3. Uczestnik Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak 
również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Organizatora drogą 
elektroniczną, w szczególności na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 r. 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.). Na zasadach 
określonych w art. 31 powyższej ustawy Organizator może powierzyć innemu podmiotowi 
przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celach i zakresie wynikających z 
postanowień Regulaminu. 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące 
przepisy prawa.  
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2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 
www.philips.pl/promocjasonicare 

3. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Philips będą udzielane pod numerem  infolinii 
Philips: 22 397 15 06 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00 - 18.00).  

4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego 
Regulaminu i jego akceptacją. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy polskiego prawa. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


