REGULAMIN PROMOCJI
„Smartfon Hammer Energy 18x9 z głośnikiem JBL Clip2 oraz zestawem gadżetów Hammer w
prezencie”
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie "Smartfon Hammer Energy 18x9 z
głośnikiem JBL Clip2 oraz zestawem gadżetów Hammer w prezencie" (zwanej dalej
"Promocją")
2. Organizatorem Promocji jest mPTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 8951845043, REGON: 020167256 (zwana dalej
"Organizatorem").
3. „Partnerem” promocji jest P4 Sp. z o.o. (zwany dalej „Partnerem”).
§ 2. Czas trwania i szczegółowe zasady promocji

1. Promocja trwa od 9 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. lub do wyczerpania
zapasów lub do odwołania przez organizatora.
2. Uczestnikiem promocji (zwanym dalej "Uczestnikiem") może zostać każda osoba, która
posiada zdolność do czynności prawnych oraz w dniach 9 sierpnia 2018 r. do 30
września 2018 r. zakupiła smartfon Hammer Energy 18x9 w sieci Play.
3. Promocja obejmuje wyłączenie model Hammer Energy 18x9 i dotyczy klientów
końcowych (użytkowników). Z promocji wyłączeni są partnerzy handlowi
współpracujący z Organizatorem.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Do każdego zakupionego smartfonu Hammer Energy 18x9 dodawany jest głośnik JBL
Clip2 (zwany dalej „Prezentem”) oraz zestaw gadżetów Hammer: bidon na wodę oraz
plecak worek (zwany dale „Zestaw gadżetów”).
6. Aby otrzymać Prezent oraz Zestaw gadżetów, po dokonaniu zakupu u Partnera, klient
musi w terminie do 15.10.2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na
stronie www.hammeromania.pl/energy18x9/ który powinien zawierać numer umowy
lub paragonu, numer IMEI urządzenia oraz dokładny adres, na który ma zostać
wysłana przesyłka z Prezentem oraz Zestawem gadżetów.
7. Wysyłka odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej, a koszt wysyłki Prezentu oraz
Zestawu gadżetów ponosi Organizator promocji. Organizator zastrzega sobie, iż
pokrywa koszty wysyłki tylko i wyłącznie na terenie Polski.
§ 3. Zasady reklamacji i zwrotów promocji

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach w ramach
promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie
dostępnym na: http://www.sklep.myphone.pl/zwroty-i-reklamacje.
2. W przypadku odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru należy zwrócić wszystkie
towary zamówione w ramach promocji, tj. smartfon Hammer Energy 18x9 oraz głośnik
JBL Clip2 oraz zestaw gadżetów Hammer: bidon na wodę oraz plecak worek.
§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Aktualny regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Dodatkowe informacje
Promocji można uzyskać od Organizatora, dzwoniąc do obsługi sklepu pod numer 71 71

77 438 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej sklep@myphone.pl.

