
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI  „10 lat tworzenia muzyki” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „10 lat tworzenia muzyki”, prowadzonej zgodnie z 

zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, zwanej dalej „Promocją”, jest firma 

AUDIOTECH ANNA DOMAŃSKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Farbiarskiej 41A, NIP: 

521-129-20-02 zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Promocji jest promocja interfejsów audio Focusrite Scarlett (dalej: „Produkty 

Promocyjne”), sprzedanych do sklepów muzycznych w latach 2011-2021 na całym obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Punkty Sprzedaży”). 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 11 października 2021 roku do 23 grudnia 2021 

roku. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 k.c. 

5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Promocji przed końcem okresu wskazanego w 

ust. 3 powyżej oraz dokonania wymiany mniejszej liczby urządzeń, niż wskazano w § 2 ust. 

1. 

 

 §2 WYMIANA 

1. W ramach Promocji, polegającej na wymianie Produktów Promocyjnych, zostanie 

wymienionych łącznie 11 urządzeń, których numery seryjne zostaną opublikowane w czasie 

trwania konkursu.  

2. Wskazane urządzenia są pierwszymi egzemplarzami sprzedanymi w danym roku 

kalendarzowym, począwszy od 2011 roku do 2021 roku włącznie. 

3. Wskazane urządzenia zostaną wymienione na nowe, odpowiadające im egzemplarze dostępne 

w ofercie Organizatora. 

 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 
 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej osób fizycznych, które nabyły Produkty Promocyjne, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 

3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie 

trwania Promocji: 

a) okazać Produkty Promocyjne o wskazanych przez Organizatora numerach seryjnych  

Organizatorowi poprzez przesłanie zdjęć Produktu z widocznym numerem seryjnym za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres wiktor@audiotechpro.pl. 

b) Udostępnić dane adresowe niezbędne do dostarczenia Nagród przez Organizatora. 

5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do 

Promocji (dalej „Zgłoszenie”). 

6. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. 

7. Wymiana będzie miała miejsce najpóźniej 31 grudnia. 

8. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez Organizatora, iż 

Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji. 



 

 

 

 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 

wysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres wiktor@audiotechpro.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania i adres poczty 

elektronicznej Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich 

otrzymania. 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną 

na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być 

dochodzone przed sądem powszechnym. 

 

 §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym 

https://audiotechpro.pl/regulamin-promocji-10-lat-tworzenia-muzyki/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w 

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw 

nabytych przez Uczestników. 

https://audiotechpro.pl/regulamin-promocji-10-lat-tworzenia-muzyki/

