1.1 Regulamin promocji
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem promocji „ASUS” zwanej dalej „Promocją” jest ASUS Polska Sp. z o.o., w imieniu której
promocję prowadzi gram.pl Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296020, NIP 113-27-00-663, zwana dalej „gram.pl” i
prowadząca sklep internetowy sklep.gram.pl, zwany dalej „sklepem gram.pl”.

§2 OKRES PROMOCJI
Promocja trwa od dnia [13.11.2015] od godz. 00:00 do dnia [31.03.2016] do godziny 23:59 ("Okres Promocji")
lub do wyczerpania zapasów.

§3 WARUNKI PROMOCJI
3.1 W Promocji mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy (klienci) sklepu gram.pl legitymujący się kodem
rabatowym dystrybuowanym przez ASUS.
3.2 Promocja obejmuje zakupy dokonywane w sklepie gram.pl w Okresie Promocji. Promocja dotyczy
zamówień złożonych, potwierdzonych i zrealizowanych wyłącznie w Okresie Promocji.
Płatność za zamówienie płatne z góry musi wpłynąć na konto gram.pl najpóźniej do [31.03.2016].
3.3 Promocją objęte są wszystkie gry z oferty asus.gram.pl.
3.4 Wartość każdego zamówienia, przy składaniu którego zostanie podany kod rabatowy dystrybuowany przez
Asus, zostanie pomniejszona o kwotę przypisaną do tego kodu rabatowego, jednak do kwoty nie mniejszej
niż zero złotych. Kody można wykorzystać wyłącznie jednorazowo. W przypadku zwrotu lub rezygnacji ze
złożonego zamówienia wykorzystany kod rabatowy nie podlega ponownej aktywacji.
3.5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami gram.pl chyba, że regulaminy innych promocji stanowią
inaczej.
3.6. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje tym samym również warunki regulaminu oraz warunki
sprzedaży sklepu internetowego gram.pl, dostępne na stronie internetowej:
http://www.gram.pl/warunki_sprzedazy

§4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Administratorem danych osobowych wszystkich Uczestników Promocji jest gram.pl.

4.2.

Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w ramach zarejestrowanego
danych osobowych obejmującego użytkowników serwisu gram.pl.

zbioru

4.3. gram.pl zobowiązuje się zapewnić, że dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą
zgodnie z zasadami ochrony prywatności i warunkami przetwarzania danych osobowych.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia związane z Promocją Uczestnik może kierować wyłącznie do
Organizatora.
5.2. gram.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
realizację zniżek w sklepie gram.pl.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
6.3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

