
REGULAMIN PROMOCJI 

„Oczyszczacz powietrza UA-PF40E-W GRATIS” 

 

§ 1  

DEFINICJE 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:  

1. Regulamin – niniejszy regulamin promocji, określający zasady organizacji oraz warunki 

uczestnictwa w Promocji.  

2. Promocja – akcja promocyjna pod nazwą „Oczyszczacz powietrza UA-PF40E-W GRATIS”, 

organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Sellpoint Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod KRS: 0000011800, NIP: 522-26-04-439, REGON: 01726458500000. 

3. Organizator - Sellpoint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa, 

zarejestrowaną w rejestrze Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod KRS: 0000011800, 

NIP: 522-26-04-439, REGON: 01726458500000. 

4. Fundator nagród – Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie, pod 

adresem Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000255768, REGON: 340166160, NIP: 8792481113, BDO: 000007854, kapitał zakładowy w 

wysokości 268.895.500 zł (wpłacony w całości). 

5. Produkty Promocyjne/Produkty/Produkt – wybrane modele oczyszczaczy powietrza marki 

Sharp tj.: 

• UA-KIL60E-W 

• UA-KIL80E-W 

• UA-KCP100E-W 

zakupione w okresie trwania Promocji, tj. od 02.03.2023 r. od godz. 00:01 do 31.03.2023 r. do 

godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 

6. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która m.in. zakupiła 

Produkt Promocyjny w Okresie trwania Promocji, zapoznała się z treścią Regulaminu i 

zaakceptowała jego warunki. 

7. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem 

dombezwirusow.pl.  

 

§ 3 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Produkty Promocyjne objęte Promocją: 

Rodzaj Produktu: oczyszczacze powietrza 

Model Produktu: 

• UA-KIL60E-W 

• UA-KIL80E-W 



• UA-KCP100E-W 

2. Zakupu Produktu objętego Promocją można dokonać wyłącznie w okresie od 02.03.2023 od 

godz. 00:01 do 31.03.2023 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 

3. Udział w Promocji jest dobrowolny oraz bezpłatny. Uczestnik nie musi dokonywać dodatkowych 

płatności na rzecz Organizatora, w celu wzięcia udziału w Promocji.  

4. Nagrodą w Promocji/Przedmiotem Promocji jest przyznanie darmowego oczyszczacza 

powietrza Sharp UA-PF40E-W (za darmo jedna sztuka do jednego zakupionego oczyszczacza 

powietrza). 

5. Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji: 

a) W przypadku osób fizycznych – jako, że jednorazowa wartość Nagrody w Promocji nie 

przekracza kwoty 2000,00 zł brutto, tym samym przyznawana w ramach Promocji Nagroda 

podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

b) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wartość świadczenia 

uzyskanego z tytułu otrzymania nagród w Promocji stanowi przychód z prowadzonej 

działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 

14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji, poprzez dokonanie zakupów towarów w Sklepie 

Internetowym, dowolną ilość razy.  

7. Możliwość skorzystania z Promocji potwierdza paragon lub faktura VAT za zakup Produktów 

Promocyjnych, z widoczną datą i godziną zakupu oraz widocznymi danymi Sprzedawcy. Punkt 

ten nie wyłącza nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązku przedstawienia innych dokumentów, 

jeżeli wynika to z postanowień karty gwarancyjnej bądź przepisów prawa. 

8. Uczestnik nie może żądać przekazania Przedmiotu Promocji w innej formie niż przewidziana 

niniejszym Regulaminem.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie Nagrody zgodnie z 

Regulaminem. 

10. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.  

 

 

§4 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROMOCJI 

 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 

zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu wniesienia 

reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania e-mail, rozumiana jako 

moment wprowadzenia e-maila do obiegu elektronicznego.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja 

powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji.  

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Sellpoint Sp. z 

o.o. ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa z dopiskiem „OCZYSZCZACZ POWIETRZA GRATIS” lub w 

formie mailowej na adres: sklep@dombezwirusow.pl (tytuł maila „OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

GRATIS”).  

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

reklamacji Organizatorowi.  



5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w 

reklamacji lub drogą mailową.  

6. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie 

Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

 

§ 5 

ODSTĄPIENIE OD ZAKUPU 

 

1. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży, w całości lub w części, 

Uczestnik, który nabył Produkt Promocyjny zobowiązany jest do zwrotu Produktu 

Promocyjnego. 

2. Należność za Produkt Promocyjny, o której mowa w ust. 2, może być potrącona ze zwrotu 

należnej Uczestnikowi ceny za towary, od których zakupu odstąpił.  

 

 

§ 6 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w Okresie trwania 

Promocji oraz w okresie 21 dni od zakończenia Okresu trwania Promocji.  

2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem: 

„Reklamacja” lub mailowo na adres: sklep@dombezwirusow.pl. O zachowaniu terminu do 

wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia maila.  

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika, adres do korespondencji, 

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia. O 

wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie lub pocztą elektroniczną, na 

adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach określonych w 

Polityce Prywatności.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się 

nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w 

Regulaminie. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez przesłanie 

pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia na adres Organizatora. Rezygnacja 

następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. 

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do nagrody, nie mogą być 

przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 

5. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie Sklepu Internetowego.  



6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich 

ogłoszenia. Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, 

zostanie zamieszczona w na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany w Regulaminie nie mogą 

naruszać praw nabytych przez Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków 

trwającej Promocji.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2023 r. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 


