Regulamin akcji
HTC Desire 620 z kuponem rabatowym – sprzedaż premiowa
Od dnia 20.08.2015 roku do wyczerpania zapasów lub do odwołania przez Organizatora
(zwany dalej „Regulaminem”)
1. Organizatorem Promocji jest Brand Republic sp. z o.o. sp. k. ul. Dynarska 2/4 01493 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Sponsorem Promocji jest HTC Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa.
3. Niniejsza akcja (dalej „Akcja”) skierowana jest do pełnoletnich klientów T-Mobile
Polska S.A. („T-Mobile”), którzy w okresie od 20.08.2015 r. do jej wycofania nabędą
smartfon HTC Desire 620 (dalej „Smartfon”), po złożeniu zamówienia za
pośrednictwem strony internetowej www.t-mobile.pl . Wskazani klienci są zwani
dalej „Klientami”, wskazane zamówienie zwane jest dalej „Zamówieniem”.
4. W ramach Akcji Klient, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem,
otrzyma kupon rabatowy o wysokości 70 zł do realizacji zamówienia na stronie
kolorowetrampki.pl/htcdesire (zwany dalej „Nagrodą”).
5. Nagrody są dostępne do wyczerpania zapasów. O przyznaniu Nagrody decyduje
kolejność złożenia Zamówienia. Nagrodę można zrealizować do końca roku 2015.
6. Wydanie Nagrody nastąpi po zalogowaniu się Klienta na stronie http://www.tmobile.pl/pl/oferta_specjalna/kolorowe-trampki-z-htc i zewidencjonowaniu przez
Organizatora prawidłowo zrealizowanego Zamówienia. Po pozytywnej weryfikacji
zgłoszenia, Nagroda zostanie przesłana do Klienta na podany przez niego w
formularzu adres e-mail.
7. W stosunku do każdego nabytego Smartfona przysługuje jedna Nagroda.
8. Nagroda nie podlega wymianie na inną, nie jest wypłacany ekwiwalent finansowy.
9. Przy zakupie większej liczby Smartfonów, Klient ma prawo odebrać odpowiednią
liczbę Nagród po okazaniu dowodu zakupu, w którym wszystkie pozycje zakupu
zostaną wyszczególnione, i spełnieniu takich warunków, jak przy odbiorze jednej
Nagrody.

10. Reklamacje związane z Akcją należy składać wyłącznie w formie pisemnej i
przesyłać pod adres: Brand Republic sp. z o.o. sp. k. ul. Dynarska 2/4 01-493
Warszawa, z dopiskiem „Promocja T-Mobile”.
11. Reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia Akcji (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które wpłyną
po tym terminie lub na inny adres, niż wskazany punkcie 10 powyżej, nie będą
rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych
dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę zgłoszenia wpływu
reklamacji do Organizatora.
12. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora Akcji oraz na http://www.tmobile.pl/pl/oferta_specjalna/kolorowe-trampki-z-htc

