
Regulamin akcji 

„80 PLN w prezencie na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ” 

(dalej: Regulamin) 

 

1. Organizatorem akcji „80 PLN w prezencie na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ” (dalej: Akcja) jest 

CEWE Sp. z o.o.          z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Strzeleckiej 47-230 Kędzierzyn-

Koźle, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS 0000175864, numer REGON 530617084, numer NIP 749-000-32-38 

(dalej: Organizator). Akcja jest prowadzona przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

(02-674), przy ul. Marynarskiej 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, NIP 5261040567, REGON 

011417295, kapitał zakładowy w wysokości 471.000.000 złotych PLN, w całości wpłacony (dalej: 

T-Mobile). 

2. W Akcji mogą brać udział (i) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

(ii) jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz (iii) osoby prawne, które w dniach  

01-14.09.2018 roku, z zastrzeżeniem limitu określonego w pkt. 3 Regulaminu,  (dalej: Okres 

Trwania Akcji) zawrą za pośrednictwem strony internetowej http://www.t-mobile.pl (dalej: 

Strona Internetowa) dowolną umowę abonamentową z T-Mobile (dalej również: Abonament) w 

ofercie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez T-Mobile, dostępnej na Stronie 

Internetowej w zakładce „Oferta / Abonament” (dalej: Oferta), z zastrzeżeniem dalszych 

przepisów Regulaminu. Podmioty, o których mowa w niniejszym ustępie, w dalszej części 

Regulaminu zwane będą Uczestnikami Akcji. 

3. Poprzez zawarcie Abonamentu, w Okresie Trwania Akcji, uprawniające do uzyskania korzyści, o 

której mowa w poniższym ustępie, rozumie się złożenie przez Uczestnika Akcji zamówienia na 

Abonament z telefonem biorącym udział w Akcji za pośrednictwem Strony Internetowej w 

okresie pomiędzy godziną 00:00 w dniu 22 maja 2019 roku, a godziną 23:59 w dniu 31 maja 2019 

roku,  przy czym w Akcji mogą wziąć udział osoby, które w Okresie Trwania Akcji dokonają 

zakupu 500 pierwszych Abonamentów, z uwzględnieniem postanowień pkt. 5 Regulaminu. Akcja 

trwa więc do 31 maja 2019 roku lub do  chwili osiągnięcia pułapu, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. Telefony biorące udział w Akcji to: Huawei Y6 2019, Samsung Galaxy a50, 

Samsung Galaxy J6+, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 7. 

4. Z tytułu zawarcia Abonamentu w Okresie Trwania Akcji, spełniającego wymogi wskazane w 

Regulaminie, Uczestnik Akcji otrzyma od T-Mobile, na adres mailowy wskazany przy zakupie 

Abonamentu, jednorazowy kod zakupowy (dalej: Kod Zakupowy), upoważniający do 

zamówienia bezpłatnie CEWE FOTOKSIĄŻKI o wartości 80 PLN,  poprzez oprogramowanie 

CEWE FOTOŚWIAT ( bezpłatny program do pobrania z www.cewe.pl) .  Kupon nie podlega 

wymianie na środki pieniężne lub inne towary oferowane na www.cewe.pl. W przypadku 

zamówienia CEWE FOTOKSIĄŻKI o niższej wartości, równowartość różnicy nie będzie 

wypłacana, a kod traci swoją ważność. W przypadku zamówienia CEWE FOTOKSIĄŻKI o 

większej wartości, Uczestnik Akcji zobowiązany jest dopłacić różnicę. Ani Organizator ani T-

Mobile nie odpowiadają za to, komu, jako przedstawicielowi Uczestnika Akcji, zostaną przesłane 

Kody Zakupowe, ani kto je wykorzysta.  

5. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Akcji Kodu Zakupowego jest brak zaległości Uczestnika 

Akcji z jakimikolwiek płatnościami wobec T-Mobile na chwilę nabycia Abonamentu, w 

rozumieniu pkt. 3 powyżej, oraz dokonanie przez Uczestnika Akcji zapłaty ceny Abonamentu lub 

jej początkowej części [tzw. opłata na start], zgodnie z warunkami umowy zawartej przez 

Uczestnika Akcji z T-Mobile. W razie istnienia zaległości w płatnościach Uczestnika Akcji 

względem T-Mobile na chwilę nabycia Abonamentu bądź braku zapłaty ceny za Abonament lub 

jej części początkowej, zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Akcji a T-

Mobile, uprawnienie Uczestnika Akcji do otrzymania Kodu Zakupowego wygasa. 

6. W przypadku zawarcia przez Uczestnika Akcji za pośrednictwem Strony Internetowej kilku 

Abonamentów, Uczestnik taki otrzyma od T-Mobile Kody Zakupowe w liczbie odpowiadającej 

liczbie zakupionych Abonamentów. 
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7. Kod Zakupowy zostanie przesłany przez T-Mobile na adres mailowy, podany przez Uczestnika 

Akcji przy zakupie Abonamentu za pośrednictwem podanej Strony Internetowej, w terminie 96 

godzin od chwili odbioru przez Uczestnika Akcji przesyłki zawierającej Abonament oraz od 

dokonania zapłaty za Abonament w rozumieniu pkt. 5 Regulaminu.  

8. Kod Zakupowy ważny jest do 20.07.2019 godz. 23.59. Po upływie w/w terminu Kod Zakupowy 

dezaktywuje się i nie może zostać wykorzystany na www.cewe.pl. 

9. Kod Zakupowy może zostać wykorzystany przez Uczestnika Akcji na www.cewe.pl tylko jeden 

raz. Kod Zakupowy nie obejmuje kosztów dostawy. 

10. Kod Zakupowy nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego ani instrumentu pieniądza 

elektronicznego. 

11. T-Mobile, ani Organizator nie przesyłają Uczestnikowi Akcji Kodu Zakupowego ponownie, w 

razie jego zagubienia bądź wykorzystania przez inną osobę, niż Uczestnik Akcji. 

12. T-Mobile jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji. W/w dane osobowe będą 

przetwarzane na potrzeby realizacji Akcji. Podanie przez Uczestnika Akcji jest dobrowolne, ale 

konieczne do udziału Uczestnika w Akcji. 

13. Reklamacje dotyczące dystrybucji Kodów Zakupowych należy zgłaszać na adres sklep-

internetowy@t-mobile.pl z dopiskiem „CEWE FOTOKSIĄŻKA 80 maj w prezencie”, natomiast 

reklamacje związane z realizacją kodów należy zgłaszać do firmy CEWE pod numerem telefon 

77 406 31 80  w terminie najpóźniej 30 dni od dnia zakończenia Akcji.  

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

15. Regulamin udostępniony jest na stronie www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/cewe-fotoksiazka 

16. Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera instrukcję realizacji Kodu Zakupowego. 
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