
    

     

 

ZAŁĄCZNIK C 

Regulamin promocji Haier „GWARANCJA SATYSFAKCJI” 
 

§ 1 
 

1. Organizatorem Promocji „Gwarancja Satysfakcji” jest spółka „Agdom-Serwis” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c lok. 101, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy KRS 0000124713, NIP 521-009-15-14 (zwana dalej „AGDOM”). 
 

2. Promocja „Gwarancja Satysfakcji” jest promocją przygotowaną przez AGDOM dla 
konsumentów dokonujących zakupu chłodziarko – zamrażarek i pralek oznaczonych 
znakiem towarowym HAIER. Niniejsza promocja jest organizowana i prowadzona na 
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 

3. Promocja dotyczy następujących produktów HAIER wprowadzonych do obrotu przez 
HAIER na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : 

a) pralka model HW80-1482 
b) chłodziarko-zamrażarka model AFD626TGR 
c) chłodziarko-zamrażarka model AFD626TGW 
d) chłodziarko-zamrażarka model AFD626GW 

 
4. Uczestnikiem niniejszej Promocji może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca 

zakupu Produktu objętego promocją opisanego w pkt. 3 powyżej w charakterze 
konsumenta w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która zapoznała się z treścią 
niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. 
 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsza Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 

dnia 01 lutego 2014 roku do wyczerpania zapasów. 
 

2. Promocja ma na celu zapewnienie nabywcom możliwości zwrotu zakupionego Produktu 
w przypadku braku satysfakcji z jego korzystania na warunkach określonych w 
niniejszym Regulaminie. 

 
§ 3 

Zasady Promocji 
 

1. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zadowolony z zakupionego Produktu w okresie 
trwania Promocji AGDOM zapewni Uczestnikowi na warunkach określonych niniejszym 
Regulaminem możliwość zwrotu Produktu i otrzymania kwoty wydanej na jego zakup z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej. 
 



    

     

2. Z uprawnienia określonego w ust. 1 powyżej może skorzystać Uczestnik, który w okresie 
od 01 lutego 2014 roku do wyczerpania zapasów: 

 
a. dokonał zakupu Produktu korzystając z oferty przedstawionej przez serwisanta 

autoryzowanego serwisu HAIER (technika grupy serwisowej AGDOM)  
b.  zachował oryginał dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon)  
c. spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie. O terminie dokonania 

zakupu Produktu decyduje data widniejąca na oryginalnym dowodzie zakupu. 
 
3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji maksymalnie dwa razy  i otrzymać zwrot 

kwoty za zakup nie więcej niż jednego Produktu wymienionego w pkt. 3 (a), oraz jednego 
Produktu wymienionego w pkt. 3 (b), (c) lub (d) niniejszego Regulaminu. 
 

4. Celem uzyskania zwrotu kwoty wydanej na zakup Produktu, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 5 i 6 poniżej, Uczestnik w terminie 30 dni od daty zakupu Produktu (decyduje data 
widniejąca na oryginalnym dowodzie zakupu), nie później jednak niż do dnia końca 
trwania promocji & 2 pkt.1. powinien spełnić łącznie następujące warunki: 

 
a) przesłać kompletnie wypełniony formularz wraz z kopią dowodu zakupu (paragon lub 

faktura) pocztą na adres: Agdom Serwis Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 106C 
lok.101 , 01-466 Warszawa   z dopiskiem „GWARANCJA SATYSFAKCJI” albo 
elektronicznie na adres haier@agdom.pl; 
 

b) zwrócić Produkt (ze wszystkimi elementami wyposażenia i dokumentacją, a w 
szczególności z dokumentem gwarancyjnym) wraz z oryginałem paragonu lub 
faktury, na adres: Agdom Serwis, ul. Słotwina 80, 58-100 Świdnica. Koszt odesłania 
Produktu ponosi Uczestnik. 

 
5. Produkt powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego 

zużycia Produktu. W szczególności Produkt nie może być uszkodzony lub nosić śladów 
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. AGDOM SERWIS 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody transportowe w przypadku przesłania Produktu 
przez Uczestnika pocztą lub przesyłką kurierską. Jeżeli AGDOM SERWIS otrzyma 
Produkt uszkodzony lub noszący ślady użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i 
zaleceniami producenta, AGDOM SERWIS będzie uprawniony do odmowy przyjęcia 
Produktu i odesłania takiego Produktu ponownie do Uczestnika na jego koszt. W tym celu 
zostanie sporządzony protokół, w którym zostanie opisany stan Produktu oraz powód 
odmowy przyjęcia Produktu do zwrotu. Kopia tego protokołu zostanie przesłania do 
Uczestnika. 
 

6. Uprawnienia określone w niniejszym Regulaminie nie uchybiają uprawnieniom 
konsumentów wynikającym z przepisów prawa ani z zapisów udzielonej gwarancji na 
Produkt udzielonej przez Producenta. Konsument może skorzystać z tych uprawnień 
niezależnie od istnienia przedmiotowej Promocji. 
 

7. Promocja nie obejmuje braku zadowolenia Konsumenta z koloru Produktu lub jego 
wymiarów. Należy upewnić się dokładnie czy kolor oraz wymiary Produktu są zgodne z 
oczekiwaniami Konsumenta zanim dokona zakupu Produktu. 
 



    

     

8. Niniejsza Promocja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktu. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Produktu po zakupie Produktu takich jak: 
wgniecenia, zarysowania, odpryski należy skontaktować się ze sprzedawcą Produktu. 
 

9. Niniejsza Promocja obejmuje satysfakcję z użytkowania Produktu. W przypadku pralek 
objętych Promocją podstawą reklamacji może być:  

• wydajność prania,  
• emisja hałasu, 
• niezadowolenie z użyteczności funkcji, 
• niezadowolenie z używania jakiś funkcji.  

 
W przypadku chłodziarko – zamrażarek podstawą reklamacji może być:  

• wydajność chłodzenia (w tym zamrażania),  
• emisji hałasu  
• niezadowolenie z użyteczności funkcji, 
• niezadowolenie z używania jakiś funkcji.  

. 
§ 4 

Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z niniejszą Promocją mogą być składane 
do 30 dni od zakończenia promocji. 

 
2. Reklamacja powinna być przesłana na adres: Agdom-Serwis  Sp. z o.o., ul. 

Powstańców Śląskich 106C lok. 101, 01-466 Warszawa, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres 
korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę 
reklamacji. 

 
4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania 

reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji 
listem poleconym  wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

 
§ 5 

Ochrona danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest AGDOM SERWIS. 

 
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i 

prowadzenia Promocji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz 
przekazania im zwrotu pieniędzy za zakup Produktu. 
 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 
poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w 



    

     

celu uczestniczenia w niniejszej Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do 
danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie AGDOM SERWIS oraz 

na stronie internetowej www.agdom.pl przez cały czas trwania Promocji. Podstawowe 
informacje o Promocji i jej zasadach będą także zawarte w materiałach promocyjnych 
rozpowszechnianych przez Firmę HAIER i AGDOM SERWIS w związku z Promocją 
oraz na stronie internetowej www.agdom.pl 
 

2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania pisma w 
urzędzie pocztowym, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu. 
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
 

 
Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy 
Imię ______________________________ 
Nazwisko ______________________________ 
Adres zamieszkania ______________________________ 
Ulica ______________________________ 
Nr domu ______________________________ 
Nr mieszkania ______________________________ 
Kod ______________________________ 
Miejscowość ______________________________ 
Nr telefonu ______________________________ 
Data zakupu ______________________________ 
Symbol produktu ______________________________ 
Numer seryjny produktu ______________________________ 
Adres email ______________________________ 
Numer rachunku bankowego ______________________________ 
Powód niezadowolenia z użytkowania ______________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

     

Oświadczenia, które Uczestnik zobowiązany jest złożyć, że podejmie decyzję o wzięciu 
udziału w niniejszej Promocji: 
 
Deklaruję uczestnictwo w promocji „GWARANCJA SATYSFAKCJI” 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem promocji i akceptuję jego warunki 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agdom Serwis Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c lok. 101 w celu wzięcia udziału w 
promocji „GWARANCJA SATYSFAKCJI” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926).  
 
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma 
charakter dobrowolny oraz że przysługuje mi prawo wglądu do nich i ich poprawiania. 
 
 
…………………………………….. 
Podpis czytelny i data 
 
 
Oświadczenie dobrowolne – według decyzji Uczestnika: 
 
[Wyra żam zgodę] [Nie wyrażam zgody] na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Agdom Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 106C lok. 
101 w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą 
elektroniczną od Agdom Serwis Sp. z o.o. lub od podmiotów działających w imieniu i na 
rzecz Agdom Serwis Sp. z o.o. 
 

 

…………………………………….. 
Podpis czytelny i data 
 

 
 


