
REGULAMIN PROMOCJI „Electrolux - Bon 50 zł za opinię o małym i dużym AGD”   

(dalej „Regulamin”)   

   
  
  

§ 1 DEFINICJE   

   
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:   

a) „Promocja” – promocja prowadzona pod nazwą „Electrolux - Bon 50 zł za opinię o małym i dużym 

AGD” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.   

b) „Organizator” – organizatorem Promocji jest Neonet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy  

50-505), przy ul. Nyskiej 48A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000218498, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 895-002-13-11, REGON 930310841, 

o kapitale zakładowym wynoszącym 1.036.592,60 złotych w całości wpłaconym.   

c) „Odpowiedź” – opinia o wybranym produkcie AGD marki Electrolux nadesłana przez Uczestnika 

Promocji.   

d) „Uczestnik” – uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.   

e) „Nagrody” – nagrodami w niniejszej Promocji jest gwarantowany bon 50 zł za każdą pozostawioną 

opinię do wykorzystania w sklepie internetowym neonet.pl.    

f) Pula nagród dla Uczestników, którzy wezmą w nim udział wynosi 10000 zł, co przekłada się na 

limit 200 bonów o wartości 50 zł każdy.   

g) „Sklep Internetowy” – sklep internetowy neonet.pl.   

h) „RODO” - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 

2016 Nr 119, str. 1)   

   
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE   

   
1. Promocja ma charakter ogólnopolski, rozpocznie się dnia 18.05.2022 r. i trwać będzie do dnia   

30.06.2022 r.   

2. Promocja będzie prowadzona i dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem:  

https://www.neonet.pl/lpage/agd-electrolux-promocja-opinie.html  

3. Uczestnikiem Promocji może być jedynie osoba wskazana w § 1 lit. d Regulaminu spełniająca 

pozostałe wymogi określone w niniejszym Regulaminie.   

4. Wyłączeni z udziału w Promocji są: pracownicy Organizatora oraz innych spółek wchodzących w 

skład grupy kapitałowej NEONET, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków 

najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
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rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.   

5. W trakcie trwania Promocji Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Promocji.   

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.   

7. Uczestnik biorąc udział w Promocji może nadesłać dowolną liczbę Odpowiedzi, każdorazowo 

spełniając wymogi wzięcia udziału w Promocji, z zastrzeżeniem, że każdy Uczestnik może zostać 

nagrodzony tylko jeden raz.   

   
§ 3 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI   

   
1. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie następujące warunki:   

a. zapoznać się z treścią Regulaminu Promocji zamieszczonego na stronie internetowej 

Organizatora, wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu o treści: 

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Promocji pod nazwą „Electrolux - Bon 50 zł za 

opinię o małym i dużym AGD”    

b. zapisać się poprzez Formularz Zgłoszeniowy (tj. poprawne wprowadzenie danych i 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Akcji 

Promocyjnej oraz w celu otrzymywania treści marketingowych od Organizatora) na 

stronie Akcji Promocyjnej po zakupie produktu objętego listą Produktów Promocyjnych 

biorących udział w Akcji Promocyjnej wskazanych w Załączniku 1.  

c. zamieścić w okresie obowiązywania Promocji opinię o jednym z posiadanych lub 

użytkowanych przez siebie produktów marki Electrolux wymienionych w załączniku nr  

 1  do  niniejszego  Regulaminu,  na  stronie  internetowej   

https://www.neonet.pl/lpage/agd-electrolux-promocja-opinie.html  w karcie danego 

produktu w zakładce „Opinie”. Aby opinia została uznana za biorącą udział w Promocji, 

należy posłużyć się hasztagiem #ELXakcjaopinie, dodając go na początku lub na końcu 

opinii. Opinię można również zostawić poprzez narzędzie Rating Captain, jednak w tym 

wypadku warunkiem jest zakup produktu i skorzystanie z mailowej zachęty do 

pozostawienia opinii (wypełnienie formularza i zaznaczenie checkboxa).   

   

2. Spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 1 lit a-b oraz § 3 ust. 5 Regulaminu stanowi 

zgłoszenie udziału w Promocji.   

3. Każdy z Uczestników, którzy zamieścili w czasie obowiązywania Promocji Odpowiedź, ma szansę 

na otrzymanie Nagrody. O przyznaniu Nagrody (bonu na zakupy w Sklepie Internetowym 

NEONET.PL o wartości 50 zł) będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz zapisanie się do 

Newslettera na NEONET.PL. Liczba Nagród w Promocji jest ograniczona.    

4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników będą zapisywane w bazie danych Organizatora.   

5. Nadesłane Odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających 

dobra osobiste innych osób.   
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6. Odpowiedzi niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 Regulaminu nie 

będą przyjmowane.   

7. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu 

Dodawania Opinii. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub Regulaminu Dodawania Opinii może 

skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Promocji.   

8. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na publikację nadesłanej przez siebie Odpowiedzi w 

Internecie, wykorzystanie jej w działaniach promocyjnych dotyczących Promocji, jak również na 

jej  wykorzystanie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji.  

  

   
   

§ 4 PRAWA AUTORSKIE   

   
1. Każdy Uczestnik, który zamieścił Odpowiedź w ramach Promocji oświadcza, że Odpowiedź jest 

jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator 

zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez 

Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.   

2. Jeżeli Odpowiedź może być zakwalifikowana jako utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, to zgłaszając taką treść do Promocji Uczestnik oświadcza, że 

jest jej wyłącznym autorem, a Odpowiedź nie jest zapożyczona oraz nie narusza praw autorskich 

osób trzecich.   

3. Organizator, z chwilą wydania nagród Zwycięzcom na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, 

nabywa autorskie prawa majątkowe do każdej nagrodzonej w ramach Promocji Odpowiedzi 

będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu jako całości oraz do 

każdej jego części, na polach eksploatacji o których mowa w treści art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji obejmujących 

publikację utworu na stronie www.neonet.pl, profilach organizatora w mediach 

społecznościowych oraz w innych materiałach marketingowych i PR.   

4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z 

Odpowiedzi, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich 

osób.   

  

  

§ 5 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA   

   
1. Nagrodzony zostanie Uczestnik, który zamieści Odpowiedź z oznaczeniem  #ELXakcjaopinie w czasie 

obowiązywania Promocji. Uczestnicy otrzymają Nagrody wskazane w § 1 lit. e) Regulaminu.    

2. Pula Nagród jest ograniczona i wynosi 200 bonów o wartości 50,00 zł każdy. Nagrodzonych zostanie 

maksymalnie 200 Uczestników.  O przyznaniu Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.   

3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od liczby wysłanych Odpowiedzi.   
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4. Organizator poinformuje na Stronie Internetowej neonet.pl o wyczerpaniu puli Nagród.   

   
§ 6 REALIZACJA BONÓW   

   
1. Bon stanowiący Nagrodę uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu kwotowego do 

wykorzystania podczas zakupów produktów w Sklepie Internetowym.   

2. Bon może być zrealizowany w terminie do 30 dni od dnia jego wydania Uczestnikowi.   

3. Realizacja bonu następuje poprzez wpisanie kodu, znajdującego się na bonie, na stronie 

internetowej z listą zamawianych produktów („Koszyk”) w Sklepie Internetowym.   

4. Realizacja bonu możliwa jest jednorazowo. W przypadku zakupu na kwotę niższą niż wartość bonu, 

niewykorzystana część bonu nie podlega zwrotowi.   

5. Bon może być zrealizowany na produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego.  

6. Bon nie łączy się z innymi bonami, kodami rabatowymi oraz rabatami dostępnymi w Sklepie 

Internetowym (w tym również rabatami reklamacyjnymi oraz wycenami indywidualnymi).   

7. Bon nie może być wykorzystany do zakupu produktów objętych inną promocją.   

8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia bonu przez nagrodzonego Uczestnika Organizator nie 

wydaje duplikatu bonu ani innego bonu.   

9. Bony nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są one środkiem płatniczym.   

10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, którego cena była rabatowana na skutek 

zrealizowania bonu, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie wartość zapłaconą 

przez Uczestnika, tj.: cenę po uwzględnieniu rabatu wynikającego z bonu.   

11. W przypadku zakupów na kwotę wyższą niż wartość bonu Uczestnik powinien dopłacić różnicę.   

   
.   

   

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

   
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.    

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi 
podania danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej Promocji, to jego zgłoszenie nie będzie 
mogło być brane pod uwagę.   

Dane osobowe Uczestników -  tj.  podany w zgłoszeniu adres e-mail oraz imię lub nick , a dodatkowo w 
przypadku nagrodzonych Uczestników może dochodzić do podania nazwiska, zaś w przypadku 
skorzystania przez Uczestnika z pisemnej formy reklamacji także adres do korespondencji - będą 
przetwarzane wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z obsługą Promocji, tj. w celu wyłonienia 
nagrodzonych Uczestników, komunikacji z Uczestnikami, wydania nagród, zamieszczenia listy 
Zwycięzców, obsługi finansowo-księgowej i podatkowej, obsługi reklamacji oraz zachowania dowodów 
dla celów obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych we wskazanych celach jest 
prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych zgodnie z Art. 6 ust 1 lit f , rozumiany jako 
obsługa zobowiązań Organizatora względem Uczestników ujętych w Regulaminie, zachowania 
możliwości obrony przed roszczeniami. Jednocześnie dla obsługi obowiązków finansowo- księgowych i 



podatkowych  stosuje się odpowiednio Art. 6 ust 1 lit c RODO – realizacja obowiązku wynikającego z 
przepisu obowiązującego prawa.   

   

   

Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 
zakończenia Promocji i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się celów 
podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami.   
   

3. Uczestnicy mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO.    

W sprawie wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do 

skorzystania z:   

• formularzy kontaktowych na naszych stronach - https://www.neonet.pl/kontakt.html, lub   

• korespondencji na dedykowany adres e-mail: daneosobowe@neonet.pl , lub   

• korespondencji na adres korespondencyjny Organizatora  z dopiskiem „Dane Osobowe”   

   

Jednocześnie, w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia oraz nadzoru został wyznaczony 

Inspektor Ochrony Danych, kontakt – iod@neonet.pl.   

   

4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub 

inne przepisy o ochronie danych osobowych.   

   

   
§8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD   

   
1. Spośród nadesłanych Odpowiedzi Organizator nagrodzi, według kolejności dokonywanych 

zgłoszeń, pierwsze 200 Odpowiedzi spełniających warunki określone w Regulaminie.    

2. Nagrody zostaną wysłane nagrodzonym Uczestnikom drogą mailową za potwierdzeniem odbioru 

na adres mailowy podany w zgłoszeniu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji.   

3. Uczestnik Promocji jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu 

mailowego lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.   

4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).   

5. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.   

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.   

7. W przypadku braku przesłania Organizatorowi swoich danych niezbędnych do wydania Nagrody 

Uczestnik traci prawo do Nagrody.   

   

§9 REKLAMACJE   
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1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora 
(Neonet S.A., ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław) lub na adres mailowy: biuro@neonet.pl, z dopiskiem 
„Promocja: ELECTROLUX –OPINIE”.   

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum imię, nazwisko i adres do korespondencji 
osoby zgłaszającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji, opis ewentualnych 
nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.   

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego 
Organizator pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania 
reklamacji.   

4. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym 
rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w 
szczególności w Kodeksie cywilnym.   

   
   

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

   
1. Do udziału Uczestnika w Promocji konieczna jest akceptacja zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające 

lub uniemożliwiające udział w Promocji.   

3. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności 

siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia 

usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych, konkursów, (c) omyłek i błędów 

pisarskich w Regulaminie, (d) zmiany zasad przeprowadzania Promocji, z zastrzeżeniem, że zmiany 

nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Promocji, ani nie mogą prowadzić do 

pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.   

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.neonet.pl) przez cały okres 

trwania Promocji.   

5. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter informacyjny.   

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.   

7. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych 

na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.   

8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.   

  

  

Załącznik nr 1   

Lista produktów biorących udział w Promocji:   

https://www.neonet.pl/images24/promocje/2022/regulaminy/Akcja-opinie-poprawiona.pdf 
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