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                       REGULAMIN PROMOCJI „Tablet Samsung Galaxy w wyjątkowym pakiecie” 

I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ 

Terminy uŜyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 

1. Organizator  –  Spółka działająca pod firmą Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-
732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 59944, zwany dalej „Organizatorem” lub „Agorą”; 

2. Promocja  lub Akcja  - program zorganizowany przez Organizatora mający na celu umoŜliwienie 
Uczestnikom nabycie Towaru; 

3. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Promocji. Regulamin dostępny jest w 
siedzibie Agory, jak równieŜ na stronach internetowych www.wyborcza.pl/kupony. 

4. Uczestnik  - kaŜda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji i 
spełni określone poniŜej warunki uczestnictwa;  

5. Numer rezerwacji – SMS zwrotny otrzymany przez Uczestnika, który wysłał poprawny SMS, 
potwierdzający rejestrację w Promocji i rezerwację Towaru; 

6. Towar – produkt oferowany Uczestnikom w ramach Promocji: komputer Tablet Samsung Galaxy Tab 
2 7” z modemem 3G wraz z kartą startową Orange Bussiness Everywhere 25 GB oraz kodem 
dostępu uprawniającym do jednomiesięcznego korzystania z materiałów prasowych dostępnych za 
pośrednictwem www.pianomedia.pl. Szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu 

7. Rejestrator – podmiot, któremu Organizator powierzył rejestrację zgłoszeń przychodzących do 
Promocji – firma  M2A Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wróblewskiego 18;  

8.  Sklep  - sklep działający pod marką Vobis - w którym moŜliwy jest osobisty odbiór  Towaru dla 
Uczestników zainteresowanych nabyciem Towaru. Spis  sklepów zawarty jest w Załączniku Nr 2  do 
niniejszego Regulaminu;  

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i 
Załączników do niego. O zmianach treści Regulaminu bądź Załączników do niego, Uczestnik zostanie 
powiadomiony, z dwudniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej 
www.wyborcza.pl/kupony w/w zmian wprowadzanych w Regulaminie bądź w Załącznikach do niego. 
Ogłoszenie moŜe równieŜ nastąpić poprzez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. 

3. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Promocji warunków określonych w Regulaminie, moŜe 
spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w 
Promocji uprawnień. 

4. Rejestrację zgłoszeń przychodzących do Promocji Organizator powierzył Rejestratorowi. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ REJESTRACJA U CZESTNIKÓW  

1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera warunki uczestnictwa. 
Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik potwierdza, iŜ zapoznał się z zasadami Promocji i wyraŜa 
zgodę na związanie treścią niniejszego Regulaminu. 
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2. W celu wzięcia udziału w Promocji  osoba zainteresowana uczestnictwem powinna wysłać SMS-a, o 
którym mowa w ustępie 3  poniŜej. Wysłanie SMS-a, o którym mowa w ustępie 5 poniŜej stanowi 
jednocześnie rezerwację Towaru.  

3. SMS powinien zostać wysłany na numer 72466, w terminie od dnia 20.09.2012 r. godzina 00:00:01 do 
dnia 25.09.2012 r. godzina 23:59:59. Treść SMS-a powinna zawierać prefiks „tablet” oraz numer 
wybranego punktu odbioru. Lista punktów odbioru publikowana jest na łamach „Gazety Wyborczej” 
wraz z ogłoszeniami dotyczącymi Promocji oraz jest dostępna pod adresem 
www.wyborcza.pl/kupony. Opłata za wysłanie SMS-a wynosi 2,46 złotych (cena zawiera podatek 
VAT). Opłata ta nie podlega zwrotowi na rzecz Uczestnika.  

4. W Promocji uwzględnione będą jedynie SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za 
pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, 
w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą Internetu lub publicznych i 
stacjonarnych aparatów telefonicznych.  

5. Osoba wysyłająca SMS otrzyma niezwłocznie (nie później jednak niŜ w terminie 24 godzin od 
wysłania SMS) informację w formie SMS o przyjęciu do Promocji („SMS zwrotny”) lub informację o 
odmowie przyjęcia do Promocji ze względu na niepoprawność wysłanego zgłoszenia albo inną 
informację dotyczącą Promocji. SMS zwrotny zawierał będzie indywidualny numer rezerwacji Towaru, 
przeznaczony dla kaŜdego Uczestnika. Liczba Towaru w Promocji jest ograniczona do 1 tys. 
egzemplarzy.   

6. Numer telefonu komórkowego, spod którego wysłano zgłoszenie stanowi jednocześnie numer 
identyfikujący Uczestnika na danym etapie Promocji, poprzez który Organizator będzie kontaktować 
się z Uczestnikiem. 

7. Zgłoszenie dokonane w sposób opisany powyŜej zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym 
potwierdzającym jego poprawność, moŜliwość rezerwacji Towaru oraz zawierający indywidualny 
numer rezerwacji Towaru. SMS zostanie wysłany na numer, z jakiego dokonano zgłoszenia. W 
przypadku, gdy liczba osób pragnących przystąpić do Promocji i dokonać rezerwacji Towaru, 
przekroczy liczbę 1 tys. sztuk przystąpienie do Promocji nie będzie moŜliwe lub Organizator 
zaproponuje uczestnikowi inny termin odbioru Towaru – o czym Uczestnik takŜe zostanie 
poinformowany za pośrednictwem SMS-a.   

8. Organizator jest uprawniony przez cały czas trwania Promocji, w uzasadnionych przypadkach, do 
informowania Uczestników, za pośrednictwem wiadomości SMS, o zasadach Promocji, w 
szczególności zmianach dotyczących organizacji Promocji – w tym takŜe o zwiększeniu ilości Towaru 
dostępnego w Promocji, a takŜe zmianie czasu, w którym Uczestnik Promocji będzie mógł nabyć 
Towar – pod warunkiem, Ŝe takie zmiany nie naruszą praw nabytych Uczestnika Promocji.  

9. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Promocji moŜe wysłać dowolną ilość zgłoszeń za pomocą 
SMS, o którym mowa w ust. 3-6  powyŜej, wszystkie takie zgłoszenia będą brały udział w Promocji z 
tym, Ŝe jedno zgłoszenie uprawnia do zarezerwowania, a następnie nabycia 1 sztuki Towaru, na 
zasadach opisanych w Regulaminie. 

10. W Promocji biorą udział jedynie zgłoszenia dokonane w terminie od nie wcześniej niŜ od godziny 
00.00 dnia 20 września 2012 roku i nie później niŜ do godziny 23.59 dnia 25 września 2012 roku 
których rezerwacja potwierdzona została SMS-em zwrotnym zawierającym indywidualny numer 
rezerwacji Towaru. 

11. Dla potrzeb Promocji, za moment nadesłania SMS zgłoszeniowego do Promocji uznaje się moment, 
w którym nadesłany SMS został zapisany na serwerze Rejestratora. 

12. Organizator oraz Rejestrator nie ponoszą odpowiedzialności szkody wynikające z: niedostarczenia 
zwrotnej wiadomości SMS w przypadku, gdy Uczestnik znajdzie się poza zasięgiem sieci bądź 
wyłączy telefon, opóźnień w przesyłaniu informacji; przerw technicznych w działaniu usług operatorów 
telefonicznych jak równieŜ awarii spowodowanych siłą wyŜszą. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wysłane SMS-em, indywidualne ustawienia 
telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a takŜe ustawienia występujące u operatorów 
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sieci komórkowych jak równieŜ za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których osoby 
pragnące przystąpić do Promocji przesyłają SMS. 

IV. WARUNKI ZAKUPU TOWARU  

Uczestnik, po otrzymaniu SMS-a zwrotnego, zawierającego kod potwierdzający dokonanie rezerwacji 
Towaru powinien w terminie od 26.09 do 06.10.2012  udać się do Sklepu, okazać kasjerowi numer 
rezerwacji SMS, oraz zapłacić za Towar kwotę  1399 zł brutto.  

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. INFORMACJE HANDLOWE 

1. Uczestnik Promocji wyraŜa dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. 
danych osobowych w postaci numeru telefonu komórkowego, z którego dokonał zgłoszenia) przez 
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w 
zakresie niezbędnym do udziału w Promocji jak równieŜ na otrzymywanie informacji handlowej za 
pomocą SMS o wydarzeniach związanych bezpośrednio z Promocją. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Uczestnikom Promocji 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych w 
postaci numeru telefonu komórkowego jest dobrowolne jednak niezbędne do nabycia Towaru. 

3. Po dokonaniu rejestracji w sposób określony w części III powyŜej do Uczestnika przesłany zostanie 
SMS z zapytaniem o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez 
Organizatora oraz o zgodę na otrzymywania informacji handlowych dotyczących Organizatora w 
formie SMS na udostępniony numer telefonu komórkowego. Zgodę taką Uczestnik moŜe wyrazić w 
formie elektronicznej przesyłając SMS o odpowiedniej treści na podany przez Organizatora numer. 

4. W przypadku gdy Uczestnik w sposób poprawny wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
oraz na otrzymywanie informacji handlowej o której mowa w ust. 3 powyŜej, jego dane zostaną 
zarchwizowane w bazie i w związku z tym podlegają wszystkim prawom i obowiązkom określonym 
przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i ustawie z dnia 18 lipca 
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

5. W opracowaniu i przeprowadzaniu Promocji bierze udział Rejestrator. Rejestrator przetwarza dane 
osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym dla realizacji celu Promocji, na podstawie umowy o 
powierzenie przetwarzania danych zawartej z Organizatorem (zgodnie z art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Do składania reklamacji odnośnie do Towaru, znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. Reklamacje naleŜy przesyłać: do wybranego punktu odbioru osobistego, w którym 
został dokonany zakup Towaru ,  

2. Towar objęty jest gwarancją producenta na okres 2 lat od daty sprzedaŜy. Szczegółowe warunki 
gwarancji określone są w załączonych do kaŜdego egzemplarza kartach gwarancyjnych. Karta 
gwarancyjna zachowuje waŜność pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego  zakup.  

3. KaŜdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przebiegu i 
organizacji Promocji u Organizatora w formie pisemnej w trakcie trwania Promocji, nie później jednak 
niŜ do dnia 14.10.2012 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyŜszego terminu nie będą 
rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uwaŜa się datę stempla pocztowego na przesyłce 
zawierającą reklamację. 

4. Reklamacje dotyczące promocji naleŜy kierować na piśmie przesyłką rejestrowaną, drogą pocztową do 
Organizatora na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa Dział Promocji, z dopiskiem 
Promocja Tablet Samsung. 

5.  Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego oraz fakultatywnie adres e-mail Uczestnika 
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oraz nr telefonu), przyczynę reklamacji, treść Ŝądania reklamującego oraz opis okoliczności 
uzasadniających reklamację. 

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

7. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, 
drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, w 
przypadku gdy Uczestnik podał w zgłoszeniu reklamacji taki adres. 

8. Reklamacje złoŜone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych 
danych nie będą rozpatrywane. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Promocja organizowana jest w okresie od dnia 20.09.2012 roku do dnia 06.10.2012 roku z 
zastrzeŜeniem postanowień poniŜszych: 

a. przystąpienie do Promocji oraz rezerwacja Towaru za pomocą SMS-a jest moŜliwa od godziny 
00:00:01 20.09.2012 roku i nie później niŜ do godziny 23:59:59 25.09.2012 roku; 

b. nabycie Towaru przez Uczestnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie moŜliwe 
jest w terminie: od 26.09.2012 r. do 06.10.2012 r. 

c. udostępnienie treści publikowanych za pośrednictwem www.pianomedia.pl następuje pod 
warunkiem dokonania aktywacji przy uŜyciu w okresie od dnia 20 września do dnia 31 października 
2012 r. 

2. Deklarując udział w Promocji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraŜa 
zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w ogłoszeniach, reklamach i innych materiałach 
promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiąŜącą mają jedynie postanowienia 
niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w kaŜdym czasie, bez konieczności 
podania przyczyny, z zastrzeŜeniem powiadomienia o tym Uczestników z 1-dniowym wyprzedzeniem, 
dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Promocji na stronie internetowej 
www.wyborcza.pl/kupony. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do zwrotu uiszczonych na rzecz 
Agory naleŜności. Z zastrzeŜeniem powyŜszego Uczestnik nie ma prawa do zgłaszania roszczeń.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji – specyfikacja te chniczna: 
 
Tablet Samsung Galaxy Tab 2 7” z modemem 3G 
 
 
 

Waga 344 g 
Bateria Li-Po 4000mAh 

Czas rozmów / czuwania Do 40 h / do 1000 h 
System operacyjny Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

Procesor Dual-core 1 GHz 
Kolor Ciemnoszary 

Wyświetlacz   

Wielkość w calach 7.0" 

Rozdzielczość w pikselach 600 x 1024 
Aparat fotograficzny   

Matryca 3.2 Mpix 
Zoom Tak, cyfrowy 4x 

Kamera   

Maksymalna rozdzielczość nagrywania 1280x720 

Maksymalny czas nagrywania Limit pamięci lub MMS 
Pamięć   

Pamięć RAM 1 GB 

Ilość pamięci 8 GB 

Pamięć ksiąŜki telefonicznej W ramach dostępnej pamięci + SIM 

Czytnik kart pamięci microSD Tak, do 32 GB 

    
Pozostałe parametry i funkcje   

Odbiornik GPS Tak 

Program nawigacyjny w zestawie Tak, Nawigacja Google 

DLNA Tak 
 
Karta startowa Orange: 

Dostęp do internetu przez rok przy wykorzystaniu 2 GB miesięcznie. Pakiet danych 25 
GB. Karta startowa znajduje się wewnątrz opakowania z tabletem 

Dostęp do płatnych treści Gazety Wyborczej on-line: 

Miesięczny dostęp do najlepszych płatnych treści „Gazety Wyborczej” w ramach systemu 
Piano reportaŜe, felietony, wywiady oraz sprawdzone porady z magazynów Cztery Kąty, 
Ładny Dom, Poradnik Domowy, Kuchnia, Logo i treści kilkudziesięciu tytułów 
prasowych publikowane przez wielu innych polskich wydawców. Więcej na 
wyborcza.pl/piano 
Karta zdrapka z kodem aktywacyjnym do dostępu miesięcznego w systemie PIANO 
znajduje się wewnątrz opakowania z tabletem. Instrukcja aktywacji dostępu zamieszczona 
jest na karcie.  


