
Regulamin promocji "Promocja Dynacord A-Line"  

1. Organizatorem promocji jest TOMMEX Żebrowscy Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Arkadowa 29/3, zwana 
dalej TOMMEX.  

2. Promocja trwa w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 roku.  

3. Uczestnikiem promocji może być osoba pełnoletnia, która dokona w okresie obowiązywania promocji zakupu 
minimum 2 sztuk kolumn głośnikowych / subwoofer’ów z serii Dynacord A-Line w ramach autoryzowanej 
sieci sprzedaży TOMMEX, oferującej sprzęt marki Dynacord. Wykaz autoryzowanych Dealerów Dynacord 
dostępny jest na stronie www.tommex.pl w zakładce „KONTAKT”.  

4. Na każdą zakupioną w okresie promocji kolumnę / subwoofer, spełniające warunki promocji, przysługuje w 
ramach nagrody jeden pokrowiec na sztukę, zgodny z modelem zakupionego urządzenia.  

5. W celu otrzymania nagrody Uczestnik promocji zobowiązany jest do przesłania pocztą elektroniczną 
Zgłoszenia zawierającego: skan lub zdjęcie podbitej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dla 
każdego z urządzeń wraz ze swoimi danymi kontaktowymi (imię i nazwisko) i adresem zwrotnym, na który 
zostanie przesłana nagroda. Powyższe dane należy przesłać na adres: pokrowce@tommex.pl, najpóźniej 
do dnia 13 września 2013r., godz. 23:59. 

6. Zgłoszenia przesłane później niż w terminie wskazanym w ust. 5 nie będą rozpatrywane, a tym samym nie 
wezmą udziału w promocji.  

7. TOMMEX nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia przesłane po terminie zakończenia promocji lub 
utracone z przyczyn niezależnych od TOMMEX. 

8. Nagrody będą wysyłane przez TOMMEX pocztą lub firmą kurierską na koszt TOMMEX po spełnieniu przez 
Uczestnika wszystkich warunków niniejszego regulaminu, w terminie do 30 dni od daty przesłania zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 5.   

9. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy TOMMEX, jej partnerzy oraz członkowie ich rodzin.  

10. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 

11. Uczestnicy, poprzez udział w promocji, wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach 
marketingowych, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 ze zm.). TOMMEX informuje, że wskazane przez Uczestników promocji dane osobowe będą 
przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.). 

12. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w konkursie w 
rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj w 
Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwana dalej "ustawą o pdof". W przypadku jeżeli wartość 
pojedynczej nagrody nie przekracza wartości 760,00 PLN. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000 r. tekst jedn. z późn. zm.) 
nagroda ta jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie, o 
którym mowa powyżej nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika promocji w związku z prowadzoną 
przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności 
gospodarczej. 

13. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.tommex.pl przez cały okres trwania promocji. Wszelkie 
informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. 
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

14. Promocja nie łączy się z innymi aktualnymi promocjami dostępnymi na stronie www.tommex.pl.  

15. TOMMEX nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. nieprawidłowości w nadesłanych przez Uczestnika danych osobowych / adresowych i wiążące się z 
nimi ewentualne problemy w dostarczeniu nagrody;  

2. nie dotarcie do Uczestnika nagrody / dotarcie w terminie późniejszym niż określony w Regulaminie w 
przypadku, gdy została ona prawidłowo wysłana na podany przez Uczestnika adres dostawy.   

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od 
momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej www.tommex.pl  

17. TOMMEX zastrzega sobie prawo, jeżeli będą wymagać tego okoliczności ustalone przez TOMMEX, do 
wcześniejszego zakończenia, przerwania lub unieważnienia w części lub w całości promocji bez możliwości 
dochodzenia ze strony Uczestników jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań lub innych należności. 

 

 

 


