
 

Regulamin Programu Lojalnościowego Samsung  

Eksperci AC 

 

 

§ 1. 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się 

funkcjonowanie Programu Lojalnościowego Samsung Eksperci AC (Platforma AC). 

2. Organizatorem Promocji jest firma Samsung, z siedzibą  przy ul. Marynarskiej 15, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, pod numerem KRS 0000128080 (Organizator). :  

3. Platforma AC prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 

13 listopada 2012 roku . 

§ 2 

Uczestnik 

1. Platforma AC skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych prowadzących 

pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ramach swojej działalności dokonują 

instalacji  systemów klimatyzacji (Instalator).  

2. Uczestnikiem Platformy AC nie mogą być osoby dokonujące zakupu Systemów  

w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22
1 

kodeksu cywilnego.  

§ 3  

Zasady Platformy AC 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Platformie AC jest zarejestrowanie się przez uczestnika 

poprzez stronę www.eksperciac.samsung.pl oraz otrzymanie, po weryfikacji formularza 

rejestracyjnego przez administratora systemu, loginu do PlatformyAC. 

2. Biorąc udział w Platformie AC Instalator potwierdza, że zna i akceptuje warunki 

Promocji określone w Regulaminie.  

3. Każdy Instalator, który spełni warunki, wskazane w ust. 1 powyżej i terminie  do 30 dni 

od daty zakupu urządzenia zarejestruje fakturę, zgodnie z instrukcją znajdującą się na 

stronie www.eksperciac.samsung.pl, otrzyma określoną liczbę punktów za dany produkt. 

4. Każda faktura może zostać zarejestrowana tylko raz. 

5. Punkty z rejestracji kolejnych faktur będą ulegały sumowaniu. 
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6. Punkty podlegają wymianie na nagrody. Do każdej nagrody dedykowana jest określona 

liczba punktów. 

7. Nagrody będą wysyłane do uczestników w terminie do 30 dni roboczych. 

8. W razie niemożności dostarczenia nagrody w określonym terminie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora, ten skontaktuje się bezzwłocznie z Uczestnikiem drogą 

mailową za pośrednictwem adresu eksperciac@samsung.pl  

9. W przypadku opisanym w punkcie 8 niniejszego regulaminu Uczestnik ma prawo 

zrezygnować z zamówienia odpowiadając na maila od Organizatora. 

10. Uczestnik może wybrać daną nagrodę kilka razy, pod warunkiem spełnienia przez niego 

każdorazowo warunków, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

§ 4  

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Promocją można przesyłać listownie na adres: Samsung 

Electronics Polska z dopiskiem „Platforma AC”, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa  

w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia problemu poprzez dedykowany do 

obsługi Platformy adres e-mail: eksperciac@samsung.pl i w razie braku znalezienia 

rozwiązania za jego pośrednictwem. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane osoby 

składającej reklamacje  niezbędne do udzielenia jej odpowiedzi. Dane udostępniane przez 

osoby w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą przez Organizatora 

wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty 

ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia 

niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora osoba zgłaszająca reklamację  zostanie 

powiadomiona  listem poleconym.  

§ 5 

Zakończenie programu i utrata statusu uczestnika 

1.    Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego regulaminu,     

       podejmuje działania lub dopuszcza się nadużyć sprzecznych z prawem, zwyczajem lub  

       zasadami współżycia społecznego lub podała nieprawdziwe dane podczas zgłoszenia, 

2.   Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia uczestnictwa lub zlikwidowania konta   

      Uczestnika, co do którego podejmie uzasadnione podejrzenia popełnienia działań   

       wskazanych w punkcie 5.1 po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przy   

       współuczestnictwie Uczestnika. 
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3.    Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa. Rezygnacja oznacza   

       rezygnację z wszelkich korzyści, zarówno obecnych, jak i przyszłych. 

4.    Punkty ulegają umorzeniu w przypadku braku aktywności Uczestnika przez okres 12    

       miesięcy, polegającej n braku dokonywania zakupów lub logowaniu się do Platformy AC   

      za pośrednictwem strony www.eksperciac.samsung.pl .  

5.   Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje   

      przetwarzania danych osobowych  tego Uczestnika w celach realizacji Platformy AC oraz  

     dokonuje trwałego usunięcia z Bazy Danych. 

6.  Organizator zastrzega sobie prawo zwieszenia lub zakończenia Platformy w każdym czasie  

     bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Programu, które   

     będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu   

      wraz ze wskazaniem terminu, do którego można wykorzystać zebrane w programie  

      punkty na korzyści. 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych  Instalatorów jest Organizator. 

2. Dane osobowe Instalatorów przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 

obsługi Platformy AC. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych przez 

Instalatora w zamówieniu Systemu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 

niezbędne w celu uczestnictwa w Promocji. Instalatorowi przysługuje prawo wglądu do 

danych osobowych oraz ich poprawienia. 

4. Instalator jest obowiązany do poinformowania na piśmie wysłanym na adres Samsung 

Electronics Polska z dopiskiem „Platforma AC”, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa  

o każdej zmianie danych osobowych.  W przypadku nie dokonania aktualizacji  danych 

osobowych przez Instalatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 

przesłania nagród do uczestników Platformy.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie www.eksperciac.samsung.pl    

2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się  odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 
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