
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ  

W SALONIE ŚWIAT BATERII W GDAŃSKU  
w dniach 30 września 2019 roku – 4 października 2019 roku   

POD HASŁEM „Moooorze promocji - otwarcie salonu Świata Baterii w Gdańsku” 

 

§ 1. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:   

1. Organizator – Paweł Ochyński CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509               
Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd           
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,           
pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314 Kapitał           
zakładowy: 350.000,00 zł, w całości wpłacony. Adres do korespondencji: ul. Kalwaryjska 33, 30-509             
Kraków, adres e-mail: info@n.swiatbaterii.pl, 

2. Salon Świat Baterii - znajdujący się przy ul. Hynka 6 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-465) salon sprzedaży, w                  
którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż Towarów,   

3. Towary – sprzęt elektroniczny i elektronika użytkowa, w szczególności pod marką Green Cell, oferowana              
do sprzedaży w Salonie Świat Baterii, 

4. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonie Świat Baterii - akcja promocyjna pod              
hasłem „Moooorze promocji - otwarcie salonu Świata Baterii w Gdańsku”, w ramach której Klient              
dokonując zakupu w Salonie Świat Baterii otrzymuje rabat lub gratis, na zasadach określonych w              
Regulaminie;   

5. Klient – osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn.                  
Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)), która bierze udział w Akcji Promocyjnej, 

6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności           
zasady otrzymania przez Klienta rabatu. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja trwa w okresie od dnia 30 września 2019 roku do dnia 4 października 2019 roku. 
2. Świadczenia dostępne w ramach Akcji Promocyjnej wskazano w harmonogramie w § 3 Regulaminu. 
3. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny. 
4. Akcja Promocyjna dotyczy jedynie zakupów zrealizowanych w Salonie Świat Baterii w Gdańsku w okresie jej               

trwania. 
5. Towarów objętych Akcją Promocyjną nie można rezerwować w Salonie Świat Baterii, przez Internet ani              

telefonicznie.  

§ 3. ZASADY i HARMONOGRAM AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. W ramach Akcji Promocyjnej Klient może skorzystać z następujących świadczeń, zgodnie z poniższym             
harmonogramem: 
a) 30 września 2019 r. – do każdej zakupionej baterii Pro lub Ultra zestaw gadżetów Green Cell gratis, 
b) 1 październik 2019 r. – kable USB/Micro USB/USB-C/Lightning 25cm dostępne w cenie obniżonej o              

50% w stosunku do standardowej ceny, z zastrzeżeniem ust. 2, 
c) 2 październik 2019 r. – Power Bank Green Cell Prime dostępny w promocyjnej cenie 89,99 zł, 
d)  3 październik 2019 r. – do każdego zakupu Energy drink GC gratis, 
e) 4 październik 2019 r. – Xiaomi Mi Band 4 dostępny w promocyjnej cenie 99,95 zł, z zastrzeżeniem ust.                  

2. 
2. Ilość sztuk dostępnych w ramach Akcji Promocyjnej ograniczona jest następująco: 

a) kable USB/Micro USB/USB-C/Lightning 25cm – 75 sztuk każdego modelu, 
b) Power Bank Green Cell Prime – 30 sztuk. 

c) Xiaomi Mi Band 4 – 30 sztuk. 
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3. W ramach Akcji Promocyjnej każdy Klient może nabyć w promocyjnej cenie maksymalnie 1 sztukę Xiaomi               

Mi Band 4 oraz 1 sztukę Power Bank GC Prime. W przypadku zakupu kolejnej sztuki, zostanie zastosowana                 
cena standardowa. 

§ 4. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW 

1. Towary nabyte przez Klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie, chyba że zgłoszono uzasadnioną             
reklamację Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks              
cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie                 
wada Towaru. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z             
rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 5. SKARGI  

1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, Klient może zgłaszać w terminie             
30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania nabycia Towaru.   

2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w §1              
Regulaminu adres Organizatora lub adres e-mail, z dopiskiem „Moooorze promocji - otwarcie salonu             
Świata Baterii w Gdańsku”. 

3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny Klienta oraz opis okoliczności            
stanowiących podstawę skargi.    

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Klient zostanie powiadomiony o               
wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny lub adres e-mail            
wskazany przez Klienta w skardze.   

 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Podstawą przeprowadzenia Akcji Promocyjnej są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy 
prawa.  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 
3. Regulamin dostępny jest w Salonie Świat Baterii, na stronie 

https://blog.swiatbaterii.pl/swiat-baterii-przybywa-do-trojmiasta/ oraz w siedzibie organizatora. 
4. Regulamin wchodzi w życie dnia 30 września 2019 roku. 
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