
Regulamin Akcji promocyjnej 

„Promocja akcesoria Swift”  

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), okres la warunki i zasady na jakich 
odbywa się Akcja promocyjna pod nazwą „Promocja akcesoria Swift” (zwana dalej jako 
„Akcja promocyjna”). 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Adam Kalinowski prowadzący działalnos c  
gospodarczą pod firmą Melmak Adam Kalinowski, adres: ul. Wro blewskiego 71/38, 94-
032 Ło dz , na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7742948399 (zwany dalej 
„Organizatorem”). 

3. Organizator przygotowuje Akcję promocyjną na zlecenie Acer Poland Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, adres: 02-661 Warszawa, ul. Plac Ireneusza Gugulskiego 1, NIP: 

1080010052, na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 

0000378298 oraz wpisu do rejestru REGON: 142740474. 

4. Akcja promocyjna dotyczy Produktu nabytego w sklepach internetowych: X-kom, 
Komputronik i Media Markt dostępnych pod adresami https://www.x-kom.pl/, 
https://www.komputronik.pl/, https://mediamarkt.pl/  (zwane dalej: „Partnerskimi 
sklepami internetowymi”) oraz w sklepach fizycznych, kto rych wykaz znajduje się na 
stronie: : https://www.x-kom.pl/kontakt,  
https://www.komputronik.pl/storehouse/find, https://mediamarkt.pl/sklepy  (zwane 
dalej: „Partnerskimi sklepami fizycznymi”).  

5. Akcja promocyjna nie dotyczy sprzedaz y hurtowej. 

6. Dedykowaną dla Akcji promocyjnej „Promocja akcesoria Swift” jest strona internetowa 
pod adresem https://acer-promocje.pl/akcesoriaswift (zwana dalej: "Stroną 
promocyjną").  

7. Akcja promocyjna jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

8. Akcja promocyjna dotyczy wszystkich form płatnos ci. 

 

§ 2 Zasady Akcji promocyjnej 
 

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej moz e byc  pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na 
terenie Polski, posiadająca pełną zdolnos c  do czynnos ci prawnych, kto ra nabywając 
Produkt objęty Akcją promocyjną działa jako konsument w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu 
cywilnego lub jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 43 ¹ 
Kodeksu cywilnego i kto ra spełni wszystkie warunki do skorzystania z Akcji 
promocyjnej zawarte w ust. 9 niniejszego paragrafu (zwana dalej: „Uczestnikiem”). 

 
2. W Akcji promocyjnej nie mogą brac  udziału pracownicy Organizatora Akcji promocyjnej 

oraz członkowie ich najbliz szych rodzin. Przez członko w najbliz szej rodziny rozumie się 
wstępnych, rodzen stwo, małz onko w oraz zstępnych.  

 

https://acer-promocje.pl/akcesoriaswift


3. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 12.09.2022 r. o godz. 00:00 i trwa do 
30.11.2022 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania Produkto w promocyjnych w liczbie 360 
sztuk. 

 
4. Przedmiotem Akcji promocyjnej objętej niniejszym Regulaminem jest moz liwos c  

uzyskania bonusu w postaci myszy Acer Porsche Design RS lub Travel Pack Acer Porsche 
Design (zwane dalej: „Produktem promocyjnym”) za zakup komputera Acer Swift z 
załączonej do niniejszego Regulaminu listy komputero w. Szczego łowy wykaz 
komputero w biorących udział w Akcji promocyjnej oraz przypisany im Produkt 
promocyjny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
5. Wartos c  Produktu promocyjnego – myszy Acer Porsche Design RS to 169 zł brutto, 

Travel Pack Acer Porsche Design to 999 zł brutto, co oznacza, z e Produkty promocyjne 
podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od oso b fizycznych na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od oso b fizycznych.  

 
6. Liczba Produkto w promocyjnych jest ograniczona i wynosi 360 sztuk: 300 myszy Acer 

Porsche Design RS oraz 60 sztuk Travel Pack Acer Porsche Design.  
 

7. O otrzymaniu Produktu promocyjnego decyduje kolejnos c  zgłoszen , do momentu 
wyczerpania poszczego lnych Produkto w promocyjnych. 

 
8. O wyczerpaniu liczby Produkto w promocyjnych Organizator powiadomi na Stronie 

promocyjnej.  
 

9. Warunkiem skorzystania z Akcji promocyjnej jest: 

a) zakupienie za pos rednictwem Sklepu internetowego lub w Sklepie fizycznym 
dowolnego komputera Acer Swift z załączonej do niniejszego Regulaminu listy 
komputerów (zwany dalej: Produktem podstawowym) w terminie okres lonym w ust. 
3 (o zachowaniu terminu decyduje data zakupu widniejąca na przesłanym 
Organizatorowi paragonie lub fakturze VAT), przy czym zakupienie za pos rednictwem 
Sklepu internetowego oznacza złoz enie zamo wienia na Produkt podstawowy z 
Załącznika nr 1 do Regulaminu, a następnie zapłacenie jego ceny zgodnie z 
Regulaminem Sklepu internetowego.  

b) dokonanie przez Uczestnika w terminie 14 dni od daty zakupu Zgłoszenia udziału w 
Akcji promocyjnej za pos rednictwem dedykowanego formularza elektronicznego 
udostępnianego na Stronie promocyjnej pod adresem https://acer-
promocje.pl/akcesoriaswift przez: 

 I) wskazanie w polach formularza następujących danych osobowych: imię, nazwisko, 
adres e-mail, adres, numer telefonu oraz wskazanie sklepu, w kto rym nastąpił zakup, 
wpisanie numeru seryjnego komputera i wskazanie jego modelu 

II) załączenie pliku zawierającego zdjęcie lub skan paragonu albo faktury VAT 
wystawionej za zakup Produktu podstawowego oraz zdjęcia numeru seryjnego 
fizycznie wyciętego nożyczkami z opakowania po komputerze 

III) wyraz enie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola formularza  



IV) wyraz enie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie 
wskazanym w § 4 niniejszego Regulaminu - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola 
formularza (zwane dalej: „Zgłoszeniem”). 

10. Za moment dokonania Zgłoszenia uwaz a się moment, w kto rym Zgłoszenie zostanie 
zapisane na serwerze Organizatora. 

11. Brak akceptacji warunko w niniejszego Regulaminu i wyraz enia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych Uczestnika w zakresie wskazanym w § 4 Regulaminu uniemoz liwia 
udział w Akcji promocyjnej.  

12. Po dokonaniu Zgłoszenia Organizator w ciągu 14 dni dokonuje weryfikacji spełnienia 
warunko w zawartych w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

13. W przypadku Zgłoszenia nieprawidłowego lub niekompletnego, Uczestnik zostaje 

wezwany, za pos rednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, do jego 

poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni.  

14. W razie pozytywnej weryfikacji Organizatora, tj. potwierdzającej spełnienie warunko w 
zawartych w ust. 9 niniejszego paragrafu, Uczestnik w ciągu 21 dni od pozytywnej 
weryfikacji Zgłoszenia otrzymuje na wskazany w Zgłoszeniu adres Produkt promocyjny.  

15. Zakup jednego Produktu podstawowego uprawnia Uczestnika do uzyskania jednego 
Produktu promocyjnego, co oznacza z e Uczestnik moz e skorzystac  wielokrotnie z Akcji 
promocyjnej na zasadach okres lonych w Regulaminie, z zastrzez eniem ust. 6. 

16. Produkt promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pienięz ny lub rzeczowy.  

17. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaz y 
Produktu podstawowego, Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany jest do zwrotu 
nieuz ywanego Produktu promocyjnego łącznie z Produktem Podstawowym.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za niemoz nos c  odbioru Produktu 
promocyjnego z przyczyn od niego niezalez nych i/lub lez ących po stronie Uczestniko w. 
W szczego lnos ci Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za nieprawidłowos ci, 
wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych 
do przekazania Produktu promocyjnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za 
zmianę adresu przez Uczestnika, jak ro wniez  za zmianę innych danych, uniemoz liwiającą 
prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Produktu promocyjnego. Jez eli Produkt 
promocyjny nie zostanie odebrany po wysłaniu przez Organizatora na podany przez 
Uz ytkownika adres i przesyłka wro ci do Organizatora, pozostaje do dyspozycji 
Organizatora, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Produktu promocyjnego. 
Organizator nie ponosi ro wniez  odpowiedzialnos ci za odbio r Produktu promocyjnego 
pod wskazanym przez Uczestnika adresem przez inną niz  on osobę podającą się za 
Uczestnika. 

 

§ 3 Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej, Uczestnik moz e 
zgłaszac  wyłącznie w formie pisemnej za pos rednictwem poczty lub poczty kurierskiej 
na adres biura Organizatora lub za pos rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 
Organizatora kontakt@acer-promocje.pl  

 



2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania (data stempla 
pocztowego), nie po z niejsza niz  30 dni od zakon czenia Akcji promocyjnej.  

 
3. Kaz da Reklamacja powinna zawierac  dane osoby wnoszącej Reklamację (tj. imię, 

nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail 
w przypadku Reklamacji za pos rednictwem poczty elektronicznej), powo d reklamacji 
oraz z ądanie okres lonego zachowania się przez Organizatora (zwana dalej 
„Reklamacją”).  

 
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Reklamacje 

zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie. 
 

5. Rozpatrzenie Reklamacji trwa 14 dni.  
 

6. Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi listem poleconym 
w przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej albo za pos rednictwem poczty 
elektronicznej w przypadku zgłoszenia Reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu 
terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) 
albo data wysłania wiadomos ci e-mail przez Organizatora.  

 
7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 

niezalez nego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczen  na drodze 
postępowania sądowego.  

 
§ 4 Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych w zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej 

jest Adam Kalinowski prowadzący działalnos c  gospodarczą pod firmą Melmak Adam 
Kalinowski, adres: ul. Wro blewskiego 71/38, 94-032 Ło dz , na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki, NIP 7742948399,  (zwany dalej „Administratorem”). 

 
2. Dane osobowe Uczestniko w, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres 

korespondencyjny w przypadku Reklamacji listownej, będą przetwarzane przez 
Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji 
promocyjnej, rozpoznania Reklamacji, zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami 
Uczestniko w (art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 
jako: „r. o.d.o.”). 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Akcji 

promocyjnej lub rozpatrzenia Reklamacji według zasad okres lonych w  Regulaminie, a 
po tym okresie dla celo w i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 
lub dla zabezpieczenia roszczen  Organizatora i ochrony przed ewentualnymi 
roszczeniami Uczestniko w. 

 
4. Uczestnik ma prawo do: dostępu do tres ci swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 



wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 
5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie, jez eli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych. 

 
6. Dane osobowe Uczestniko w nie będą przekazywane do odbiorco w znajdujących się w 

pan stwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej 

https://acer-promocje.pl/akcesoriaswift.pdf 
 

2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Akcji promocyjnej z zastrzez eniem, z e jego 
postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane az  do zakon czenia 
ewentualnych postępowan  reklamacyjnych.  

 
3. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Akcją promocyjną moz na 

kontaktowac  się z Organizatorem za pos rednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
kontakt@acer-promocje.pl  

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 
 
 
Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

MODEL SN OPIS Produkt Promocyjny 

SFX14-
51G 

NX.K6LEP.003 
SFX14-51G-52C3 / CI51240P / 16G / 512Gs / RTX3050-Ti / 
W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K6LEP.005 
SFX14-51G-71TQ / CI71260P / 16G / 1Ts / RTX3050-Ti / 
W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

SFX16-
52G 

NX.K0GEP.002 SFX16-52G-55DL / CI51240P / 16G / 512Gs / A370M / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K0GEP.004 SFX16-52G-76E3 / CI71260P / 16G / 1Ts / A370M / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

SF514-
56T 

NX.K0KEP.00B SF514-56T-56SW / CI51240P / 16G / 512Gs / UMA / W11HPML 
Porsche Design Acer Travel 
Pack 

NX.K0KEP.00F SF514-56T-71KA / CI71260P / 16G / 1Ts / UMA / W11HPML 
Porsche Design Acer Travel 
Pack 

NX.K0HEP.00F SF514-56T-72FD / CI71260P / 16G / 1Ts / UMA / W11HPML 
Porsche Design Acer Travel 
Pack 

NX.K0HEP.00B SF514-56T-59C2 / CI51240P / 16G / 512Gs / UMA / W11HPML 
Porsche Design Acer Travel 
Pack 

SF314-
512 

NX.K0EEP.005 SF314-512-58B2 / CI51240P / 16G / 512Gs / UMA / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K7MEP.001 SF314-512-51HP / CI51240P / 16G / 512Gs / UMA / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K0EEP.007 SF314-512-74W4 / CI71260P / 16G / 512Gs / UMA / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K0EEP.008 SF314-512-71X4 / CI71260P / 16G / 1Ts / UMA / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K0FEP.002 SF314-512-547G / CI51240P / 16G / 512Gs / UMA / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K0FEP.004 SF314-512-753H / CI71260P / 16G / 512Gs / UMA / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K0FEP.005 SF314-512-72Y1 / CI71260P / 16G / 1Ts / UMA / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

NX.K7HEP.001 SF314-512-528F / CI51240P / 16G / 1Ts / UMA / W11HPML Porsche Design Acer Mouse RS 

 



 
 

 


