REGULAMIN
Akcji promocyjnej „PromocjaXboxNeonet.pl”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna
pod nazwą „PromocjaXboxNeonet.pl”.
2. Organizatorem Akcji jest Agencja Reklamowa People Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ciechocińska 16A, 02-924 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000491684, REGON 360378952, NIP 521-36-79768, zwana dalej Organizatorem.
3. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
4. Zasady udziału w Akcji są uregulowane w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego.
5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 02.05 do 20.05.2019 roku.
7. Celem Akcji jest promocja zakupu usługi Xbox Live.
8. W ramach akcji Organizator premiuje zakup abonamentu Xbox LIVE Gold 3M kolejnym, gratisowym
kodem do trzymiesięcznej usługi Xbox Live Gold oraz 1000 monet Apex Legends.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla konsumentów, to znaczy osób fizycznych, które nabyły
Produkt do użytku własnego, w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub
zawodową (dalej „Uczestnik”). W akcji mogą wziąć udział osoby, które:
a) Ukończyły 18 rok życia
b) Posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
c) Mają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) Zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) Dokonały zakupu Produktu w okresie trwania Akcji w sklepach stacjonarnych sieci Neonet

2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Microsoft oraz
członkowie ich rodzin, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
przeprowadzeniu Akcji na zlecenie Organizatora.
3. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do wzięcia udziału w Akcji.
4. Warunkiem udziału w Akcji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:

a) Nabycie w dniach 02-20.05.2019 w stacjonarnych sklepach Neonet lub stronie www.neonet.pl kodu
Xbox Live Gold 3M
b) Rejestracja paragonu najpóźniej do dnia 26.05.2019 na stronie http://promocjaxboxneonet.pl/
c) Dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Akcji, zgodnie z postanowieniami §3 poniżej.
d) Aktywacja kodu Xbox Live Gold 3M musi odbyć się najpóźniej 31.05.2019
5. Akcją objęty jest produkt fabrycznie nowy, nabyty w okresie trwania Akcji w stacjonarnych punktach
sprzedaży sieci Neonet lub na stronie www.neonet.pl
6. Wysyłając zgłoszenie wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na brzmienie
Regulaminu.
§3. Zgłoszenie udziału w Akcji
1. Rejestracja Zgłoszenia on-line następuje za pomocą wejścia na stronę www.PromocjaXboxNeonet.pl
2. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:
a) Dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska, numeru kontaktowego, adresu e-mail
b) Załącznik będący skanem lub czytelnym zdjęciem paragonu potwierdzającego zakup ww produktów
w sieci Neonet
c) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Akcji, złożone poprzez zaznaczenie
stosownego pola Zgłoszenia
3. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w zgłoszeniu, oraz przesłaną drogą elektroniczną
Organizatorowi kopią Dowodu zakupu w formie skanu Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości
zgłoszeń.
4. Nadsyłanie zgłoszeń upływa 26.05.2019 (decyduje data przesłania zgłoszenia).
5. Zgłoszenia nadesłane po terminie, nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym
Regulaminem, zawierające nieprawdziwe dane lub zawierające nieczytelne kopie nie uprawniają do
udziału w Akcji.
6. W Akcji może brać udział tylko jedno zgłoszenie zwierające kopie tego samego dowodu zakupu,
uwzględnione zostaje tylko jedno zgłoszenie otrzymane przez Organizatora jako pierwsze.
7. Organizator będzie się kontaktować z Uczestnikami Akcji w celu uzupełniania danych w terminie 7
dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia Organizatorowi. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie
danych 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Organizatora informacji o niekompletności zgłoszenia.
Po upływie tego terminu takie niepełne zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie
będzie uprawniony do otrzymania Premii pieniężnej.
§4. Premia
1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Akcji, Organizator przyznaje
premię w formie jednorazowego kodu elektronicznego na usługę Xbox Live Gold 3Miesiące oraz 1000
monet Apex Legends
2. Premia przekazywana jest drogą elektroniczną maksymalnie w ciągu 14 dni od zweryfikowania
zgłoszenia

3. Premia nie podlega zwrotowi.
4. Premia nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu.
Jeżeli w chwili skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu przez Uczestnika Premia została
już przekazana zgodnie z ust.1 powyżej, podlega zwrotowi na rzecz Organizatora w terminie 7 dni, bez
dodatkowego wezwania.
5. Premia przyznana uczestnikowi w myśl przedmiotowego Regulaminu jest zwolniona z podatku
dochodowego zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§5. Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres
Organizatora wskazany w §1 lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres:
kontakt@peoplegroup.pl
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw
reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
5. O wyniku reklamacji uczestnik reklamujący zostanie powiadomiony w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 6. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji jest
ostateczna.
§6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator tj.
Agencja Reklamowa People Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Ciechocińska 16A, 02-924 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491684, REGON 360378952, NIP
521-36-79-768, zwana dalej Organizatorem.
2. Dane osobowe podane przez / uczestników Akcji w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji
przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Akcji, w tym także w celu rozpatrzenia reklamacji
Uczestników Akcji.
3. Dane te mogą być przekazywane do Microsoft Sp zoo oraz Neonet S.A. zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma
charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest do wzięcia udziału w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych oraz wobec
przekazania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, a także prawo złożenia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
§7. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny na
stronie internetowej www.PromocjaXboxNeonet.pl do pobrania i zapisania w formacie PDF na
urządzeniu końcowym użytkownika. Regulamin Akcji można również otrzymać wysyłając na adres

Organizatora pisemne zapytanie oraz zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym oraz
drogą mailową.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w
Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

