REGULAMIN SPRZEDAZY PREMIOWEJ „PROMOCJA HOOVER – DOBRANA PARA”
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§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Organizatorem sprzedaży premiowej pod hasłem „Promocja Hoover – Dobrana Para” (zwanej dalej
„Promocją”) jest spółka pod firmą: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa,
ul. Konstruktorska 12), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489 (zwana dalej:
„Organizatorem”).
Organizator organizuje Promocję w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
(adres: 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16A), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141545, NIP 5261049284, która
jest fundatorem nagród w Promocji (zwana dalej: „Fundatorem”).
Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Celem Promocji jest promocja wskazanych w Regulaminie produktów, których producentem lub
dystrybutorem jest Candy Hoover Polska Sp. z o.o. (zwanych dalej „Produktami”), służąca zwiększeniu
ich sprzedaży. Promocją objęte są wyłącznie Produkty nowe w stosunku do których gwarantem jest Candy
Hoover Polska Sp. z o.o..
Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, dotyczącymi Produktów wskazanych w
Regulaminie.
Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (t.j.: Dz.U.2016.471).
Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. 2016.471).
Udział w Promocji oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu
oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Promocji.
Zasady Promocji określone są wyłącznie postanowieniami niniejszego Regulaminu, który jednak nie
wyłącza uprawnień przyznanych uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.
§2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PROMOCJI.
Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski. Promocja
dotyczy zakupu nowych Produktów objętych Promocją w placówkach handlowych znajdujących się na
terenie Polski oraz w sklepach internetowych sprzedających w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce w KRS lub CEiDG i posiadającej siedzibę w Polsce
(zwane dalej: „Sklepami Internetowymi”); paragon lub faktura wystawiona przez sprzedawcę musi
zawierać polski numer NIP.
Zgłoszenie udziału w Promocji - w terminie określonym w Regulaminie - następuje on-line za
pośrednictwem
formularza
zgłoszeniowego
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
www.hoover.pl/promocja Zgłoszenie udziału w Promocji - w terminie określonym w Regulaminie - może
nastąpić także poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego listem poleconym, który w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku,
poz. 1113) stanowi przesyłkę rejestrową, zawierającego wszystkie dane zawarte w formularzu
zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.hoover.pl/promocja wraz z wydrukiem skanu lub zdjęcia lub
kserokopią dowodu zakupu (paragonu lub faktury wystawionych na podstawie polskich przepisów prawa
z zastrzeżeniem ust. 1). W przypadku zgłoszeń udziału w Promocji wysłanych listem poleconym o udziale
w Promocji decyduje data stempla pocztowego nadania listu.
Promocja obowiązuje od dnia 15 marca 2018 roku od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2018 roku do godz.
23:59 lub do wyczerpania puli nagród.
§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI
Promocją objęte są Produkty tj. wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy modele odkurzaczy
marki Hoover.
Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
a. ukończyły 18. rok życia;
b. posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
d. w okresie obowiązywania Promocji kupują Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1
Kodeksu cywilnego (ustawa z dn. 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z
późn. zm.);
e. w okresie określonym w Regulaminie na stronie internetowej www.hoover.pl/promocja lub za
pośrednictwem przesyłki pocztowej (listu poleconego) przesłanej na adres Organizatora
dokonają zgłoszenia zakupionego przez siebie Produktu lub Produktów poprzez wypełnienie
dostępnego na tej stronie formularza rejestracyjnego i podając wszystkie określone w formularzu
dane albo w przypadku przesłania zgłoszenia przesyłką pocztową (listem poleconym) załączenie

do zgłoszenia wydruku skanu lub zdjęcia lub kserokopii dowodu zakupu, jak również model lub
modele zakupionych urządzeń oraz miejsce jego zakupu (nazwa sklepu oraz adres sklepu). W
ramach rejestracji konieczne jest przesłanie skanów lub zdjęć dowodów zakupu Produktów
(paragonu fiskalnego lub faktury) lub w przypadku przesłania zgłoszenia przesyłką pocztową
(listem poleconym) załączenie do zgłoszenia wydruku skanu lub zdjęcia lub kserokopii dowodu
zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury).
Do ukończenia rejestracji niezbędne jest podanie wszystkich powyższych danych, przesłanie
skanu lub zdjęcia paragonu/faktury dotyczącej zgłaszanego Produktu lub Produktów albo
przesłanie listem poleconym wszystkich powyższych danych wraz z wydrukiem skanu lub zdjęcia
lub kserokopii paragonu fiskalnego/faktury. Z momentem zatwierdzenia / przesłania formularza
rejestracyjnego, osoba spełniająca wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym § 3 pkt 2.,
staje się uczestnikiem Promocji (dalej jako: „Uczestnik Promocji”).
3. Jeden Produkt może zostać zgłoszony do udziału w Promocji tylko raz.
4. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy, lub osoby zatrudnione w
jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia etc.) w punktach sprzedaży
detalicznej lub hurtowej prowadzących sprzedaż Produktów lub Sklepach Internetowych oraz członkowie
ich rodzin.
5. Przez członków rodziny, o których mowa w § 3 pkt 4., rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
6. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
7. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail
potwierdzenie rejestracji w Promocji, a także informację o przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowości jego
zgłoszenia.
8. Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może być podanie w
zgłoszeniu danych lub dołączenie dowodu zakupu, dotyczącego zakupionego Produktu, zbieżnego z
danymi Produktu/dowodem zakupu zgłoszonymi w ramach Promocji przez tę samą lub inną osobę. W
przypadku dokonania zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczące Produktu/ten sam dowód zakupu
przez różne osoby, Organizator dokona weryfikacji posiadania przez zgłaszających się oryginałów
dokumentów dotyczących zakupionych Produktów, niezbędnych do dokonania zgłoszenia udziału w
Promocji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby
działającej w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.
9. Za nieprawidłowe zostanie uznane także zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem podrobionych lub
przerobionych dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. e) powyżej, tj. dowodu zakupu w postaci
faktury lub paragonu fiskalnego. W razie uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do
Promocji dokumentów podrobionych lub przerobionych Organizator ma prawo zażądać okazania przez
zgłaszającego się oryginałów dokumentów, których skany lub zdjęcia lub kserokopie zostały przesłane w
ramach zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do
wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia
warunków udziału w Promocji.
10. Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest podstawą
wykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia z udziału w Promocji z tej przyczyny
Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu nagrody, którą uzyskał w Promocji na podstawie
dokumentu podrobionego lub przerobionego.
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§4. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA.
Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, który w czasie trwania Promocji zakupi Produkt objęty
Promocją na zasadach opisanych w Regulaminie i dokona prawidłowego zgłoszenia w trakcie
obowiązywania Promocji albo najpóźniej 7 dni po dacie zakończenia Promocji (w przypadku zgłoszeń
udziału w Promocji wysłanych listem poleconym o udziale w Promocji decyduje data stempla pocztowego
nadania listu), otrzyma nagrodę wskazaną w § 4 pkt 2 Regulaminu, na zasadach szczegółowo określonych
poniżej.
Nagrodą w Promocji jest żelazko Hoover, model: TIM 2500 EU01.
Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa
odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy
sprzedaży Produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego - na zasadach określonych
ustawą o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku - w terminie 14 dni od jej zawarcia.
Przyznanie nagrody uzależnione jest wyłącznie od kolejności wpływu prawidłowych zgłoszeń i
dostępności nagród przewidzianych w Promocji dla Uczestników.
Uczestnik, który spełnił warunki określone w Regulaminie, otrzyma nagrodę przewidzianą w § 4 pkt. 2.
powyżej pod warunkiem, że pula nagród w Promocji nie została jeszcze wyczerpana. W przypadku
wyczerpania puli nagród Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody w Promocji.
Łączna pula nagród określonych w § 4 pkt. 2 w Promocji wynosi 2 000 sztuk (dwa tysiące sztuk). O
pierwszeństwie otrzymania nagrody decyduje data zarejestrowania w systemie informatycznym
Organizatora prawidłowego zgłoszenia do Promocji lub data otrzymania przez Organizatora prawidłowego
zgłoszenia przesłanego listem poleconym. O wyczerpaniu się puli nagród w Promocji Uczestnik zostanie

poinformowany za pomocą strony internetowej www.hoover.pl/promocja (np. podczas rejestracji do
Promocji).
7. Nagrody w Promocji zostaną wydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom Promocji w terminie
30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Weryfikacja zgłoszenia następuje w terminie
21 dni licząc od dnia: (i) poprawnego wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego wraz ze skanami
lub zdjęciami wymaganych dokumentów, za pośrednictwem strony internetowej www.promocja.hoover.pl
albo (ii) odbioru przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika Promocji listem poleconym poprawnie
wypełnionego i przesłanego formularza rejestracyjnego wraz z wydrukami skanów lub zdjęć lub kserokopii
wymaganych dokumentów listem poleconym. Uczestnik potwierdza otrzymanie przesyłki własnoręcznym
podpisem. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia przez osobę doręczającą nagrodę o
okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu, którego skan, wydruk skanu lub zdjęcia lub
kserokopia zostały przesłane w ramach zgłoszenia do Promocji.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
9. W przypadku niemożności wydania nagrody Uczestnikowi Promocji lub nieodebrania nagrody zgodnie z
trybem i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
Promocji nagroda nie zostanie mu wydana.
10. Uczestnik Promocji nie może żądać wypłaty ekwiwalentu wartości nagrody określonej w § 4 pkt 2 w
gotówce bądź przekazania jej w innej niż wskazana w punkcie §4. pkt. 5. niniejszego Regulaminu formie.
11. Uczestnik Promocji może otrzymać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę. Wartość nagrody w Promocji, którą
otrzymać może Uczestnik wyniesie nie więcej niż 760 zł.
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§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Promocji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z
Uczestnikami Promocji wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych
danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestnika Promocji.
§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji powinni zgłaszać w formie pisemnej w
okresie trwania Promocji oraz 30 dni od daty zakończenia Promocji.
Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora i zawierać dopisek
„Promocja Hoover – Dobrana Para” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres pocztowy
Uczestnika Promocji, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego, będącego przyczyną
złożenia reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora pisma
zawierającego reklamację przez komisję reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez
Organizatora.
O decyzji Komisji, podjętej wskutek rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem
poleconym. Po wyczerpaniu roszczeń reklamacyjnych Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość lub zmianę adresu do korespondencji
wskazanego przez składającego Reklamację.
§7. DANE OSOBOWE.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest Organizator, tj. spółka pod firmą:
They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do swoich danych, jak również do ich poprawiania.
Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych
Organizatorowi w związku z organizacją Promocji.
Uczestnik Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych,
jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepu drogą elektroniczną
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.hoover.pl/promocja oraz w siedzibie Organizatora i
Fundatora.
W sprawach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny.
Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Promocji.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista Produktów objętych promocją
Odkurzacze Hoover workowe i bezworkowe
BR30PET 011
CH40PAR011
CH50PET011
SL70PET011
KS40PAR011
KS50PET011
RC50PAR011
RC60PET011
SO50PAR 011
SO60PAR 011
PR50PAR011
PR60ALG011
ST50ALG011
SL40PET 011
SO30PAR 011
SO40PAR 011
TE80PET 011
TX60PET011
TX50PET011
TX52ALG
OP60ALG011
Odkurzacze Hoover akumulatorowe pionowe
ATV252LT/1 011
ATV324LD/1 011
ATV252LT 011
ATV324LD 011
FM18LI 011
FM216LI 011
FD22G 011
FD22RP 011
SRC144LB 011
FE18ALI 011
FE216ALI 011
RA22AFG 011
RA22PTG 011
RA22HCG 011

