
REGULAMIN PROMOCJI „Tefal z Groupon” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem Promocji „50zł lub 150zł zniżki dla klientów Groupon” (dalej „Promocja”) jest spółka 

pod firmą TERG S.A. z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 767-10-04-218, REGON: 

570217011, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000427063, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 38.500.000 złotych; e-mail: 

esklep@mediaexpert.pl. 

1.2. Promocja dotyczy wyłącznie następujących urządzeń marki Tefal: fv9966, fv9834, fv9788, fv5648, 

gv9060, gv7810, gv6840, gv6771, gv6721, gv9580, gv8981, gv8976, gv8335, gv7340 (dalej: „Produkt 

Promocyjny”). 

1.4. Promocją objęte są Produkty Promocyjne zakupione w sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym: 

www.mediaexpert.pl („Sklep Internetowy”).  

1.5. Promocja wskazanych w pkt 1.3. produktów marki Tefal będzie prowadzona w okresie od dnia 1 

kwietnia 2019 r. godz 00:00 do dnia 30 kwietnia 2019 r godz 23:59 (decyduje data i godzina wysłania 

zamówienia na Produkt Promocyjny na serwer Sklepu Internetowego) , („Okres Promocji”) lub do 

wyczerpania puli produktów określonych w pkt. 1.2 powyżej (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi 

wcześniej)  

1.6. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w 

Okresie Promocji w Sklepie Internetowym. 

1.7. Promocja kierowana jest wyłącznie do konsumentów i tylko konsument może wziąć w niej udział. 

Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ kodeksu cywilnego). 

1.8. Osoby biorące udział w Promocji, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego  

w Formularzu Zgłoszeniowym potwierdzają zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

1.9.Prowadzenie sprzedaży w Sklepie Internetowym regulują „Regulamin Serwisu Internetowego 

www.mediaexpert.pl” (dostępny pod adresem https://www.mediaexpert.pl/s,regulamin).  

2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

2.1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała 

w Okresie Promocji zakupu w Sklepie Internetowym Produktu Promocyjnego objętego niniejszą Promocją 

jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, a więc nie w związku z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową spełniająca jednocześnie łącznie następujące warunki: („Uczestnik”): 

a)  zakupią za pośrednictwem serwisu Groupon.pl (zgodnie z zasadami określonymi w „Warunkach 

sprzedaży Groupon sp. z o.o.” zamieszczonymi na stronie www.groupon.pl) Kod Groupona za 0 zł 

(dalej „Kod rabatowy”), uprawniający do rabatu na cenę urządzenia, w jednej z ofert wskazanych 

w pkt d) poniżej, 
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b) wejdą na stronę http://www.mediaexpert.pl, włożą do koszyka zakupowego produkt biorący 

udział w Promocji 

c) wpiszą w „Pole na kupon promocyjny” zakupiony Kod Grouponu i klikną „Zastosuj”. 

d) zakupią produkt biorący udział w Promocji, w wyniku zamówienia złożonego za pośrednictwem 
strony internetowej pod adresem http://www.mediaexpert.pl . 

2.2. Klient w ramach Promocji, po spełnieniu warunków o których mowa w pkt. 5 poniżej otrzymuje jeden, 

wybrany z listy dostępnych voucherów elektronicznych (dalej Kod Groupon):  

a) Kod Grouponu do wykorzystania na euro.com.pl uprawniający do rabatu w wysokości 50 zł na 

zakup żelazka fv9966, fv9834, fv9788, fv5648 

b) Kod Grouponu do wykorzystania na euro.com.pl uprawniający do rabatu w wysokości 150 zł na 

zakup na zakup generatora pary Tefal , gv9060, gv7810, gv6840, gv6771, gv6721, gv9580, gv8981, 

gv8976, gv8335, gv7340 

2.3. W Promocji nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Organizatora i Agencji oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy przygotowaniu 

i realizacji Promocji, 

b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne 

współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie organów podmiotów 

wskazanych pod lit. a), 

c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Promocji, 

d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, 

dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeństwo,  

2.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

2.5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. 

2.6. Warunkiem koniecznym udziału w Promocji jest zakup przez Uczestnika w sprzedaży detalicznej w 

Sklepie  Internetowym w Okresie Promocji jednego z Produktów Promocyjnych oraz spełnienie 

pozostałych warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.7. Pula Kodów Groupon w Promocji jest ograniczona i wynosi 200sztuk o wartości 50zł i 200sztuk o 

wartości 150zł. Informacja o wyczerpaniu puli nagród dostępna będzie na stronie groupon.pl  

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

3.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być przesyłane na adres: TERG S.A. z siedzibą 

w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, z dopiskiem „Tefal Groupon” 

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Promocji przez cały Okres Promocji oraz przez 50 

dni kalendarzowych po zakończeniu Okresu Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji 

decyduje data nadania reklamacji, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową -data wysłania 

reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail. 
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3.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. 

Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres podany 

w reklamacji oraz –jeśli reklamacja została wysłana przez Uczestnika pocztą elektroniczną –na adres email 

Uczestnika wskazany w Formularzu. 

3.5.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA 

4.1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa w związku z ochroną danych osobowych). 

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest jest spółka pod firmą " TERG S.A. z siedzibą 

w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, NIP: 767-10-04-218, REGON: 570217011, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, o kapitale 

zakładowym opłaconym w całości w wysokości 38.500.000 złotych; e-mail: esklep@mediaexpert.pl. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Zasady przeprowadzania Programu określa niniejszy Regulamin. 

5.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mediaexpert.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego.  

Warszawa, dnia 22.02.2019 
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