
   

REGULAMIN KONKURSU    

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE    

  

1.1. Organizatorem konkursu  „WIOSNA” („Konkurs”)  jest KUPLAPTOPA.PL Kamil Kornak z siedzibą w 

Warszawie, ul. E. Warchałowskiego 1/81, NIP: 5170005223 (dalej zwana „Organizatorem”).   

1.2. Konkurs trwa w terminie od dnia 01 marca 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku  i polega na 

wyłonieniu przez Organizatora laureatów Konkursu na podstawie dokonanych zakupów realizowanych za 

pośrednictwem sklepu internetowego KUPLAPTOPA.PL lub systemu B2B.  

1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.   

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak 

również znajdujące się pod opieką lub kuratelą pracownika.    

1.5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.   
  

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE    

  

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkałych na terenie Polski, nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy spełnią 

warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”).   

2.2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez przesłanie na adres e-mail 

konkurs@kuplaptopa.pl informacji „biorę udział w konkursie”. Informacja ta musi zostać wysłana z adresu 

e-mail Uczestnika z którego założone jest konto w sklepie internetowym www.kuplaptopa.pl lub konto 

B2B.  

2.3. Po przesłaniu zgłoszenia pracownik Organizatora potwierdza poprawność zgłoszenia poprzez nadanie 

kontu Uczestnika statusu „biorę udział w konkursie”  

2.4. Jeden Uczestnik może dokonać zgłoszenia w Konkursie nie więcej niż jeden raz .  Jeden Uczestnik 

Konkursu może zostać nagrodzony tylko raz.    

2.5. Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika Konkursu postanowień 

niniejszego regulaminu. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowo dokonane Zgłoszenia.    
  

2.6. Zadanie konkursowe:    

2.6.1. Zakup produktów oznaczonych w konkursie (laptopy Dell serii „Latitude series e”, „Precision”) 

poprzez stronę www.kuplaptopa.pl lub system B2B.  

2.6.2. Za zakup uważa się dodanie produktu do koszyka, zapłatę na podstawie faktury VAT oraz odebranie 

zamówienia.  

2.7. Punkty przyznawane są w następujący sposób:  

2.7.1. 1 punkt za każde wydane 100 zł za zakup poprzez stronę www lub B2B.  

2.7.2. 1 punkt za każde wydane 200 zł za zakup z indywidualną ofertą(telefonicznie, osobiście poprzez 

serwis Allegro.pl)  
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2.7.3. 1 punkt za każde wydane 300 zł za zakupy poprzez inne formy zakupów.  

  

  

3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE    

3.1. Nagrodami w Konkursie są:  

3.1.1. DELL LATITUDE E7240 o wartości 7000 zł netto.  

3.1.2. Bon o wartości 3000 zł na zakup wycieczki w biurze podróży XXX.  

3.1.3. Ekspres do kawy Belmocca BELINA o wartości 1200 zł netto.  

3.1.4. Akcesoria komputerowe “Ergonomiczne miejsce pracy” (stacja dokująca, stolik komputerowy, mysz 
bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa) – każda z rzeczy o wartości 200 zł netto, łącznie 3 sztuki dla 
każdego Laureata.  
3.1.5. Tablet OVERMAX BaseOne II o wartości 134 zł netto, łącznie 3 sztuki dla każdego Laureata.  

(dalej łącznie: „Nagrody”).    

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE    

4.1. Laureatów Konkursu wyłoni komisja konkursowa składająca się z trzech osób powołanych przez 

Organizatora („Komisja Konkursowa”).   

4.2. Zwycięzcami Konkursu zostanie łącznie 10 Uczestników Konkursu:   

4.2.1.Komisja konkursowa najpóźniej w dniu 15.06.2016 roku dokona zestawienia 10 (dziesięciu) 

najwyższych transakcji punktowych spośród wszystkich zakupów zgłoszonych do Konkursu, których 

Nabywcy wpisani zostaną na listę laureatów Konkursu (dalej: „Lista Laureatów”) z lokatami od 1.  do 10.   

4.2.2. Uczestnik który zakupił produkty konkursowe i zdobył jednocześnie określoną liczbę punktów w 

czasie trwania Konkursu ma prawo do wybrania poniższych nagród.  
  

Lp.  Nazwa nagrody  Suma zdobytych punktów  

1  DELL LATITUDE E7240  1000  

2  Bon o wartości 3000 zł na zakup wycieczki  500  

3  Ekspres do kawy Belmocca BELINA  200  

4  Akcesoria komputerowe “Ergonomiczne miejsce pracy”  100  

5  Tablet OVERMAX BaseOne II  50  

  

4.2.3. Następnie Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 (pięciu) spośród wszystkich zakupów pozostałych 

do oceny Komisji Konkursowej, których Uczestnicy Konkursu zostaną wpisani na listę rezerwową (dalej: 

„Lista Rezerwowa”) z lokatami od 1 do 5.    

4.2.4. Lista Laureatów Konkursu z podaniem indywidualnego nr zamówienia będzie dostępna na stronie 

internetowej Organizatora www.kuplaptopa.pl w zakładce Konkurs. Uczestnik Konkursu przystępując do 

Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na Liście Laureatów w sposób wskazany w niniejszym 

regulaminie.   

4.2.5. Weryfikacja Laureata będzie prowadzona w następujący sposób: w ciągu 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia Konkursu Laureat zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej  telefonicznie lub 

poprzez wiadomość e-mail na numer/adres e – mail, wpisany w danych do zamówienia. Podczas rozmowy 

telefonicznej/ w wiadomości e – mail/ wiadomości SMS przeprowadzona zostanie weryfikacja danych 

Laureata oraz Laureat zostanie poproszony o podanie danych osobowych (Imię i nazwisko). Podanie 
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danych przez Uczestnika Konkursu w wymaganym terminie jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

koniecznym do otrzymania Nagrody.   

4.2.6. Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli:   

4.2.6.1. Organizatorowi nie uda się połączyć telefonicznie z Laureatem w celu przeprowadzenia weryfikacji 

w ramach trzech prób dotarcia.   

4.2.6.2. Laureat nie odpowie na wiadomość e – mail/ wiadomość SMS i nie poda  danych koniecznych do 

weryfikacji zgłoszenia i wydania Nagrody.   

4.2.6.3. Nie dokona zapłaty za zamówiony sprzęt w terminie wskazanym na fakturze VAT,   

4.2.6.4. Nie odbierze zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o jego gotowości do odbioru 

bądź przesłania mu zamówienia poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską.  

4.2.7.Niepodanie wszystkich danych osobowych, zgodnie z niniejszym regulaminem powoduje utratę 

prawa do Nagrody, której własność przechodzi na Organizatora.   

4.2.8. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani 

otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.    

4.2.9. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych 

na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.    

 4.2.10. Nagrody w Konkursie zostaną wydane najpóźniej do dnia  30.06.2016 r.   

4.2.11. Odbiór Nagrody Laureat pokwituje swoim podpisem na protokole odbioru Nagrody, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.    

4.2.12. W przypadku negatywnej weryfikacji Laureata Konkursu, prawo do Nagrody przechodzi na 

kolejnego Uczestnika Konkursu z Listy Rezerwowej, Uczestnik Konkursu z Listy Rezerwowej podlega 

weryfikacji jak Uczestnik z Listy Laureatów. Procedura powtarzana będzie do wyczerpania puli Nagród lub 

do wyczerpania Listy Rezerwowej.    

4.2.13. Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora.   

4.2.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z 

przyczyn nie leżących po jego stronie.   

  

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO    

5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 30.06.2016 roku 
(decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po  30.06.2016 roku nie będą 
rozpatrywane.    

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja  

konkurs”. Reklamacja powinna zawierać: Nazwę firmy, imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak 

również  wskazanie przyczyny  reklamacji.    

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  Każda z reklamacji jest 

rozpatrywana przez Organizatora indywidualnie.   
  

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

6.1. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i 

wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 

Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla 

potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Po zakończeniu Konkursu, wydaniu Nagród i  



upływie terminu do składania reklamacji, dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte.   

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE     

7.1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie  Organizatora oraz na stronie Organizatora 

www.kuplaptopa.pl w okresie trwania Konkursu.    

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje  się  odpowiednie  przepisy Kodeksu 

Cywilnego.   

7.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek Nagród przedstawiony w 

materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.    
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