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REGULAMIN PROMOCJI 

„Jesień nam nie straszna”. 

       

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej 

pod nazwą  „Jesień nam nie straszna” (dalej zwanej „Promocją”).  

2. Niniejsza Promocja nie zawiera cech loterii ani gry hazardowej i nie powinna być w taki sposób 

postrzegana. Dalsze informacje dotyczące Promocji są zawarte w Warunkach korzystania ASUS i 

Polityce prywatności ASUS, które stanowią część niniejszego Regulaminu ("Warunki") 

3. Organizatorem Promocji jest ASUS GLOBAL PTE. LTD. 15A Changi Business Park Central 1, #05-01, 

Eightrium @ Changi Business Park, Singapore (486035), NL823707684B01 („Organizator”).    

4. Koordynatorem Promocji uprawnionym i odpowiedzialnym za wykonywanie niektórych czynności 

zleconych przez Organizatora w jego imieniu lub na jego rzecz (w szczególności za wysłanie Nagród) 

jest  Adam Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Melmak Adam Kalinowski”  z 

siedzibą  przy ul. Walerego Wróblewskiego 71/38, 94-032 Łódź na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 774-29-

48-399 oraz wpisu do rejestru REGON 383871034 zwanej dalej jako  („Koordynator ”). 

5. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do zakupu Płyty Głównej ASUS objętej 

Promocją zgodnie z punktem 5 poniżej stanowić będą kurtki typu „soft shell” 4F 

a) Softshell 4F 

 (dalej, jako „Nagroda”) 

6. Promocja jest prowadzona wyłącznie dla z następujących Płyta Głównych: 

ROG MAXIMUS XIII EXTREME 

ROG MAXIMUS XIII HERO 

ROG MAXIMUS XIII APEX 

ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI 

ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI 

ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI 

ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI 

 (dalej zwane „Płyta Głównych”) 

7. Promocja jest prowadzona od 01.09.2021 r. do 18.09.2021 r. („czas trwania Promocji”). Organizator 

przeznacza do promocji 30 Nagród (o wartości 220 PLN). O uzyskaniu prawa do Nagrody decyduje 

kolejność zgłoszeń, do wyczerpania ilości nagród.  

8. Promocja jest prowadzona na terytorium Polski („terytorium”), wyłącznie u Partnerów Handlowych 

Promocji. Lista Partnerów Handlowych Promocji stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, jest 

również dostępna w formie elektronicznej pod adresem: https://www.asus.com/pl/events/. 

9. W celu wzięcia udziału w Promocji należy w czasie trwania Promocji, tj. od 01.09.2021 r. do 18.09.2021 

r. zakupić Płytę Główną u Partnera Handlowego Promocji a następnie zgłosić się do udziału w Promocji 

za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem  

https://www.asus.com/pl/events/
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https://www.asus.com/pl/events/ („strona internetowa Promocji”). Uprawniony do zgłoszenia udziału w 

Promocji jest zarejestrowany użytkownik ASUS (https://account.asus.com/). 

10. Płytami głównymi objętymi Promocją będą wyłącznie nowe, oryginalne egzemplarze, zakupione u 

Partnerów Handlowych Promocji w punkcie sprzedaży detalicznej lub za pośrednictwem strony 

internetowej Partnera Handlowego Promocji. W szczególności, do udziału w Promocji nie uprawnia 

nabycie egzemplarza, który nie został wprowadzony do obrotu na Terytorium, został nabyty zagranicą 

(np. przez Internet) lub nabyty od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na 

aukcji internetowej). 

 

2. UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej, w Promocji mogą wziąć udział użytkownicy końcowi – wyłącznie 

pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące zakupu Płyt Głownych jako konsumenci w rozumieniu przepisów 

art. 22¹ kodeksu cywilnego („uczestnik”). 

2. Z udziału w Promocji wyklucza się: 

a) pracowników Organizatora, 

b) członków najbliższych rodzin osób wymienionych w punkcie a)  

Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie b), rozumie się małżonków, wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

. 

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. W celu skorzystania z Promocji należy w czasie trwania Promocji (tj. pomiędzy 1 września 2021 r. a 18 

września 2021 r.):  

a)  zakupić nowy, nieużywany egzemplarz Płyt Głównej u Partnera Handlowego Promocji; 

b)  zachować oryginał dowodu zakupu określający model zakupionej Płyty Główną i datę nabycia 

(w szczególności, dowodem zakupu towaru nie jest faktura pro-forma ) oraz zgłosić się do 

Promocji nie później niż do 2 października 2021 r.  poprzez Stronę Internetową Promocji.  

3. Zgłaszając się do Promocji za pośrednictwem strony internetowej Promocji, uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzania danych w celu realizacji Promocji, a ponadto akceptuje Regulamin, wypełnia formularz 

promocji oraz przesyła skan faktury lub paragonu za zakupioną Płytę Główną . Wypełnienie formularza 

promocji wymaga podania następujących danych: modelu towaru, imienia i nazwiska, adresu e-mail, 

telefonu kontaktowego, adresu korespondencyjnego na terytorium Polski, kodu pocztowego i miasta. 

4. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz, niezależnie od liczby zakupionych Płyt 

Głównych. 

5. Organizator przeznacza do promocji 30 Nagród. O uzyskaniu prawa do Nagrody decyduje kolejność 

zgłoszeń, aż do wyczerpania ilości: Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji, który dokona 

poprawnego zgłoszenia do Promocji poprzez stronę  https://www.asus.com/pl/events/ przed 

wyczerpaniem zapasu nagród.   

https://www.asus.com/pl/events/
https://www.asus.com/pl/events/
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6. W przypadku wyczerpania puli nagród, Organizator niezwłocznie informuje o tym na Stronie Internetowej 

Promocji. 

7. Organizator może zwrócić się do każdego Uczestnika Promocji, z prośbą o przedstawienie oryginału lub 

potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii dowodu zakupu Płyty Głównej 

określającego model zakupionej Płyty Głównej oraz datę nabycia. W razie nieprzedstawienia 

odpowiedniego dowodu zakupu w uzgodnionym terminie, Uczestnik Promocji traci wszelkie prawa 

związane z rejestracją Płyty Głównej. Prawa te Uczestnik Promocji traci również w razie niemożliwości 

skontaktowania się z nim pomimo podjęcia co najmniej 2 (dwóch) prób kontaktu w odstępie 96 godzin z 

wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora danych kontaktowych użytych podczas 

rejestracji. 

 

 

4. NAGRODA 

1. Po dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w Promocji, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie 

otrzymania zgłoszenia przez Organizatora drogą mailową na wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do 

udziału w Promocji adres mailowy. Organizator ocenia kompletność zgłoszenia oraz weryfikuje prawdziwość 

podanych danych w terminie do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Organizator zobowiązuje się do wysłania Nagrody, 

określonej w punkcie 5 niniejszego Regulaminu w terminie do 30 dni od zakończenia promocji. Wysyłkę 

Nagród będzie realizował Koordynator. 

3. Nagrody dostarczane są za pośrednictwem wybranej przez Koordynatora poczty kurierskiej na adres 

wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji. Uczestnik nie ponosi kosztów dostawy 

nagród.    

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.     

5. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzcy nagród 

podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 

ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 

2019 poz. 1387 w wysokości 10 % wartości nagrody), jednakże zryczałtowany podatek dochodowy nie 

jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 2000 zł brutto. Na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Nagroda jest 

zwolniona od podatku dochodowego, w zakresie, w jakim nie jest związana z prowadzoną przez 

uczestnika działalnością gospodarczą. 

 

 

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w terminie do dnia 30 września 2021 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje 

data stempla pocztowego. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji. 
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3. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Koordynatora, z dopiskiem na kopercie 

„Jesień nam nie straszna”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona w formie pisemnej 

na adres podany w złożonej reklamacji. 

5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie 

powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika 

Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. 

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w 

materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

8. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Promocji. 

9. Wszyscy klienci z UE będą mieli pełny i równy dostęp do udziału w Promocji. W przypadku wysyłki 

Nagrody do niektórych lokalizacji pobytu Uczestnika lub do niektórych lokalizacji wskazanych przez 

Uczestnika, mogą powstać dodatkowe opłaty, określone odrębnymi postanowieniami.  

 

Organizator: 

ASUS GLOBAL PTE. LTD.  

15A Changi Business Park Central 1,  

#05-01, Eightrium @ Changi Business Park, Singapore (486035), NL823707684B01 

 

 


