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REGULAMIN AKCJI 
„Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł” 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

z dnia 2 maja 2018 r. 

********************************************************************************** 

§1 

Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem akcji pod hasłem „Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł” (zwanej dalej „Akcją 

promocyjną”) jest Media Markt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS 0000182119, o numerze NIP 1132470708, o kapitale zakładowym 

w wysokości 50.000, 00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”), działająca na rzecz spółek z grupy 

Media Markt prowadzących placówki handlowe na terenie Polski (zwanych dalej „Sklepy Media 

Markt”). 

§2 

Termin i miejsce Akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach Media Markt, prowadzących 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Outletu.  

2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepach Media Markt obejmuje okres od dnia 2 maja 2018 

roku do dnia 29 czerwca 2018 roku w godzinach otwarcia Sklepu Media Markt lub do wyczerpania 

zapasów.  

§3 

Uczestnicy Akcji promocyjnej 

W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i 

zdecydują się na zakup towaru, o którym mowa w §4 Regulaminu (zwani dalej „Uczestnikami”).  

§4 

Zasady Akcji promocyjnej 

1. Akcją promocyjną objęte są filmy BluRay 4K wymienione w Załączniku Nr 1 dołączonego do 

niniejszego Regulaminu, (zwane dalej “Produktem głównym) które zostały oznaczone specjalną 

naklejką, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępne w ofercie Sklepów 

organizatora. 

2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu w ramach jednej transakcji w Sklepie 

Stacjonarnym Media Markt zestawu dwóch (2) Produktów Głównych (zwanych dalej „Zestawem”) 

uprawniony jest do zakupu jednego Produktu Głównego wchodzącego w skład Zestawu w cenie 51 

złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) brutto (zwanej dalej „Rabatem”).  

3. Cena Zestawu stanowi cenę produktu głównego pierwszego i promocyjną cenę produktu drugiego 

(Rabat) opisaną w punkcie 2 paragrafu §4. 

4. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego 

spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.  

5. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w 

wysokości Rabatu.  

6. Dokument stanowiący dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu oznaczenia Akcji 

promocyjnej będzie zawierał w treści hasło „Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł”.  
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7. Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, za wyjątkiem kodów 

rabatowych otrzymanych w ramach programu Konto Premium.  

§5 

Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami 

przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej Rabat 

(tj. obowiązującej w trakcie Akcji promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.  

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych 

przepisów ustawowych.  

§6 

Reklamacje i wymiana towarów 

1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być 

zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej 

zakończenia w Sklepie Media Markt, w którym Uczestnik dokonał zakupu, lub pod adresem email: 

info@mediamarkt.pl z tematem wiadomości "Reklamacja – Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł” lub 

pod numerem Infolinii: 799 35 35 35 * (* opłata zgodnie z taryfą operatora).  

2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie Media Markt, w którym dokonano zakupu, 

powinny zawierać dopisek „Reklamacje - Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł” oraz powinny 

zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny 

opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.  

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni 

od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez 

Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za 

pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po 

wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich 

roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego 

przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające 

prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do 

wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe 

dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem.  

5. Reklamacje dotyczące Zestawu i jego składników mogą być składane w dowolnym Sklepie Media 

Markt.  

6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w Sklepie Media Markt, przysługuje możliwość 

wymiany lub zwrotu. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu. Zasady wymiany 

towaru obowiązujące u Organizatora zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym w 

Sklepach Media Markt (sklepy stacjonarne). Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje 

stosownie poinformowany o warunkach prawa zwrotu.  

7. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz.U.2014 poz.827).  

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy 

odrębnych przepisów ustawowych.  

§7 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Media Markt 

Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sklepy Media Markt, w zależności od tego w którym 

Sklepie Media Markt Uczestnik wziął udział w Akcji promocyjnej. Szczegółowe dane Sklepów Media 

Markt znajdują się na stronie Media Markt.pl.  
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2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w 

celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne 

dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.  

3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na 

otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepów Media Markt drogą 

elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. nr 144, 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.).  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji promocyjnej „Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł” dostępny jest w Sklepach 

Media Markt.  

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.  

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo 

zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd 

powszechny.  

5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie 

określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze 

zmianami).  

6. Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2018 r. 
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Załącznik nr 1 – Lista artykułów 

KOD EAN NUMER MSHP TYTUŁ 

5902115602917 1336574 BATTLESHIP: BITWA O ZIEMIĘ 4K UHD + BD 

5902115602924 1336575 DZIEDZICTWO BOURNE'A 4K UHD + BD 

5902115602931 1336576 EVEREST 4K UHD + BD 

5902115602948 1336577 JASON BOURNE 4K UHD + BD 

5902115602955 1336578 KRUCJATA BOURNE'A 4K UHD + BD 

5902115602962 1336579 SZYBCY I WŚCIEKLI 7 4K UHD + BD 

5902115602979 1336580 TOŻSAMOŚĆ BOURNE'A 4K UHD + BD 

5902115602986 1336581 ULTIMATUM BOURNE'A 4K UHD + BD 

5902115602993 1336582 WARCRAFT: POCZĄTEK 4K UHD + BD 

5902115603259 1340690 WIELKI MUR 4KUHD +BD 

5902115603228 1343604 MUMIA 4KUHD + BD 

5902115603235 1343605 MUMIA POWRACA 4KUHD + BD 

5902115603242 1343606 MUMIA: GROBOWIEC CESARZA SMOKA 4KUHD + BD 

5902115603365 1343175 CIEMNIEJSZA STRONA GREYA 4KUHD + BD 

5902115603389 1343607 50 TWARZY GREYA 4KUHD + BD 

5902115603426 1348033 SZYBCY I WŚCIEKLI 6 4K UHD + BD 

5902115603532 1347714 SZYBCY I WŚCIEKLI 8 4K UHD +BD 

5902115603617 1351846 MUMIA (2017) 4KUHD + BD 

5902115603730 1355461 GRU, DRU I MINIONKI 4K UHD +BD 

5902115603808 1355463 JAK UKRAŚĆ KSIĘŻYC 4K UHD +BD 

5902115603822 1355469 MINIONKI 4K UHD + BD 

5902115603815 1355464 MINIONKI ROZRABIAJĄ 4K UHD + BD 

5902115603839 1355470 SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZĄT DOMOWYCH 4K UHD + BD 

5902115603792 1355462 SING 4KUHD +BD 
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Załącznik nr 2 – Wzór naklejki 

 


