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Regulamin promocji „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” 
 

I. Postanowienia ogólne 

1.1.  Organizatorem promocji „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” zwanej dalej „Promocją”, 

jest „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30, 01-207 

Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000029692, NIP: 5210084388, o kapitale zakładowym 272 731 500,00 

zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2.  Działania związane z bieżącą obsługą Promocji wykonuje Grupa 3 Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Murarskiej 3, 

31-311 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000595708, NIP: 6772355485, działająca w imieniu i na rzecz 

Organizatora, zwana dalej „Koordynatorem”.  

1.3.  Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi treść przyrzeczenia publicznego 

Organizatora w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.  

1.4.  Promocją objęte są produkty, o których mowa w pkt 2.1-2.2, nabyte w ramach zakupu 

detalicznego w czasie trwania Promocji, to jest w okresie od 2 stycznia 2018 r. (włącznie) do 

31 grudnia 2018 r. (włącznie). O dacie zakupu produktu objętego Promocją decyduje data 

uwidoczniona na dowodzie zakupu tego produktu (paragonie fiskalnym lub fakturze).  

1.5.  Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu 

detalicznego objętego Promocją sprzętu do zabudowy marki „AEG” w studiach kuchennych. 

Za „studio kuchenne” uważa się studio projektowe mebli kuchennych, zlokalizowane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym prowadzona jest działalność polegająca na 

projektowaniu mebli kuchennych na wymiar wraz z odpowiednią aranżacją, montażem i 

możliwością wyposażenia kuchni w produkty „AEG” objęte Promocją oraz polegająca na 

sprzedaży detalicznej takich produktów na rzecz nabywców końcowych (dalej: „Studio 

Kuchenne”). Promocja nie dotyczy zakupu dokonanego w innym punkcie sprzedaży, niż 

Studio Kuchenne. 

1.6.  Promocja łączy się z innymi promocjami dotyczącymi produktów, o których mowa 

w Regulaminie (pkt 2.1-2.2), organizowanymi przez Organizatora („Electrolux Poland” sp. z 

o.o.) lub na jego zlecenie, chyba, że w zasadach takich promocji określono co innego. 

II. Warunki uczestnictwa w Promocji 

2.1.  Promocją objęte są wszystkie modele urządzeń do zabudowy marki „AEG” wyszczególnione 

na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: „Produkty” lub równoważnie 

„Produkty Promocyjne”). 

2.2.  Organizator może rozszerzyć listę Produktów objętych Promocją o dodatkowe modele 

wprowadzone do sprzedaży w czasie trwania Promocji.  

2.3.  Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

posiadających zdolność prawną, które spełniają wszystkie poniższe warunki (dalej: 

„Uczestnicy”): 

a) posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
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b) w przypadku osób fizycznych – ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych; 

c) w czasie trwania Promocji, wskazanym w punkcie 1.4 Regulaminu, zakupiły w Studio 

Kuchennym co najmniej 2 (dwa) Produkty Promocyjne (zakup nie musi być jednorazowy 

ani nie musi być dokonany w jednym Studio Kuchennym); 

d) zachowały oryginał/oryginały dowodu/dowodów zakupu wszystkich Produktów 

Promocyjnych zgłaszanych w ramach Promocji (paragon fiskalny lub faktura); 

e) w okresie od 2 stycznia 2018 r. (włącznie) do 7 stycznia 2019 r. (włącznie) dokonały 

zgłoszenia uczestnictwa w Promocji na zasadach określonych w punkcie 3.1 

i następnych Regulaminu.  

2.4.  W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby 

zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej etc.) w Studio Kuchennym prowadzącym sprzedaż Produktów Promocyjnych, 

w przedsiębiorstwie Organizatora lub Koordynatora oraz członkowie najbliższej rodziny takich 

osób.  

2.5.  Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt 2.4 powyżej, rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków 

i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2.6.  Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne. 

III. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji 

3.1.  Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przyjmowane są od dnia jej rozpoczęcia (2 stycznia 

2018 r.), w czasie jej trwania jak również w okresie do 7 (siedmiu) dni po jej zakończeniu (tj. 

do 7 stycznia 2019 r. włącznie).  

3.2.  Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje online, za pośrednictwem elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora: 

www.aeg.pl/promocje. 

3.3.  Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Promocji Uczestnik na formularzu, o którym mowa w 

pkt 3.1, podaje: 

a) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – imię, 

nazwisko, adres w Polsce do korespondencji (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, 

kod pocztowy);  

b) w przypadku innych podmiotów (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną) – pełną nazwę (firmę), adres w Polsce do 

korespondencji (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), NIP oraz 

imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu takiego podmiotu w ramach 

Promocji;  

c) numer telefonu kontaktowego i kontaktowy adres e-mail; 

d) dane dotyczące każdego ze zgłaszanych Produktów Promocyjnych: model, numer 

seryjny i numer Produktu (PNC) oraz numer dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub 

faktury); 

e) informację o Studio Kuchennym, w którym został dokonany zakup Produktów 

Promocyjnych (nazwa i adres).  

3.4.  Do formularza, o którym mowa powyżej, należy również dołączyć za pomocą udostępnionego 

mechanizmu czytelny skan lub czytelną fotografię cyfrową dowodu zakupu (paragonu 

fiskalnego lub faktury) każdego Produktu zgłaszanego do Promocji. Załączony plik nie 

powinien zajmować więcej niż 2 (dwa) MB (w przypadku załączenia do zgłoszenia więcej niż 

http://www.aeg.pl/promocje
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jednego pliku ich łączny „ciężar” nie powinien przekraczać 14 (czternastu) MB). Dla celów 

uczestnictwa w Promocji wymagane jest zachowanie przez Uczestnika oryginału każdego 

dowodu zakupu, o którym mowa powyżej.  

3.5.  Dane zawarte w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4, powinny być zgodne z danymi 

podanymi przez Uczestnika w myśl pkt 3.3 powyżej. 

3.6.  Do dokonania zgłoszenia niezbędne jest podanie wszystkich powyższych danych i przesłanie 

skanu/skanów lub fotografii dowodu zakupu wszystkich zgłaszanych Produktów. 

3.7.  Aby przesłać zgłoszenie, Uczestnik powinien zatwierdzić (wysłać) formularz zawierający 

wszystkie dane wskazane w pkt 3.3 powyżej oraz załącznik/załączniki, o którym/których mowa 

w pkt 3.4 powyżej. Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia przez system teleinformatyczny 

Organizatora, nadawany jest mu w sposób automatyczny unikalny numer identyfikacyjny 

(dalej „Numer Identyfikacyjny”), wyświetlany Uczestnikowi na stronie internetowej 

Organizatora bezpośrednio po przesłaniu zgłoszenia, a następnie przesyłany Uczestnikowi na 

podany w zgłoszeniu adres e-mail. 

3.8.  Prawidłowe ukończenie zgłoszenia wymaga oczekiwania do chwili wyświetlenia na stronie 

internetowej Numeru Identyfikacyjnego (nie należy zamykać okna przeglądarki zanim nie 

wyświetli się komunikat o otrzymaniu zgłoszenia z Numerem Identyfikacyjnym). Chwilą 

dokonania zgłoszenia do Promocji jest moment nadania temu zgłoszeniu Numeru 

Identyfikacyjnego.  

3.9.  Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, niezwłocznie otrzyma na podany w 

formularzu zgłoszeniowym adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Promocji (wraz 

z Numerem Identyfikacyjnym), a także informację o przeprowadzaniu weryfikacji 

prawidłowości jego zgłoszenia. 

3.10.  Weryfikacja zgłoszenia przeprowadzana jest przez Koordynatora i trwa do 14 (czternastu) dni 

od daty dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Promocji. Informacja o wyniku weryfikacji 

przesyłana jest Uczestnikowi na adres e-mail podany w jego zgłoszeniu.  

3.11.  W razie stwierdzenia przez Koordynatora braków w zgłoszeniu, dotyczących danych 

wskazanych w pkt 3.3 lub 3.4, które mogą być uzupełnione, Koordynator wzywa Uczestnika, 

za pomocą wiadomości e-mail, do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

wezwania. Nieuzupełnienie zgłoszenie w powyższym terminie oznaczać będzie brak 

spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Promocji i rezygnację z ubiegania się o 

nagrodę. 

3.12.  Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może być 

podanie w zgłoszeniu danych lub dołączenie dowodu zakupu, dotyczących zakupionego 

Produktu, zbieżnych z danymi Produktu lub dowodem jego zakupu zgłoszonym w ramach 

Promocji przez inną osobę. W przypadku dokonania zgłoszenia w oparciu o te same dane 

dotyczące Produktu lub ten sam dowód zakupu przez różne osoby, Organizator dokona 

weryfikacji posiadania przez zgłaszających się oryginału dokumentu dotyczącego 

zakupionego Produktu, niezbędnego do dokonania zgłoszenia udziału w Promocji. Odmowa 

udostępnienia oryginału takiego dokumentu do wglądu Organizatora lub osoby działającej w 

imieniu Organizatora lub nieudostępnienie go w wyznaczonym terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty wezwania oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji i rezygnację 

z ubiegania się o nagrodę.  

3.13.  Za nieprawidłowe zostanie uznane także zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem 

podrobionego lub przerobionego dokumentu, o którym mowa w pkt 3.4. W razie podejrzenia 

wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji dokumentu podrobionego lub przerobionego, 

Organizator ma prawo zażądać okazania przez zgłaszającego się oryginału dokumentu, 
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którego skan lub fotografia cyfrowa została przesłana w ramach zgłoszenia, w celu ich 

weryfikacji. Odmowa udostępnienia oryginału takiego dokumentu do wglądu Organizatora lub 

osoby działającej w imieniu Organizatora lub nieudostępnienie go w wyznaczonym terminie 7 

(siedmiu) dni od daty wezwania oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w 

Promocji i rezygnację z ubiegania się o nagrodę. 

3.14.  Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest podstawą 

wykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji 

z tej przyczyny, Organizator ma prawo do cofnięcia przedłużonej gwarancji i anulowania 

dokumentu potwierdzającego tę gwarancję.  

3.15.  Każdy Uczestnik ma prawo brać wielokrotny udział w Promocji. W ramach każdego zgłoszenia 

Uczestnik może – na zasadach określonych w Regulaminie – zgłosić jednorazowo nie więcej 

niż 7 (siedem) Produktów Promocyjnych.  

3.16.  Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji na osoby trzecie.  

IV. Rozszerzona gwarancja 

4.1.  Uczestnik, który w czasie trwania Promocji nabędzie Produkty Promocyjne i dokona 

prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, na zasadach określonych w pkt 3.1 i 

następnych Regulaminu, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uzyska certyfikat przedłużonej 

gwarancji dla każdego zgłoszonego Produktu Promocyjnego (dalej: „Certyfikat”), przy czym: 

a) w przypadku, gdy zgłoszenie do Promocji obejmuje jednorazowo zakup przez Uczestnika 

2 (dwóch) Produktów Promocyjnych, standardowy dwuletni okres gwarancji każdego z 

tych Produktów Promowanych przedłużany zostaje o 2 (dwa) lata, to jest dla każdego z 

tych Produktów Promowanych przedłużona gwarancja wynosi łącznie 4 (cztery) lata;  

b) w przypadku, gdy zgłoszenie do Promocji obejmuje jednorazowo zakup przez Uczestnika 

3 (trzech) lub większej liczby Produktów Promocyjnych (z uwzględnieniem pkt 3.15 

powyżej), standardowy dwuletni okres gwarancji każdego z tych Produktów 

Promowanych przedłużany jest o 3 (trzy) lata, to jest dla każdego z tych Produktów 

Promowanych przedłużona gwarancja wynosi łącznie 5 (pięć) lat. 

4.2.  Dla każdego prawidłowo zgłoszonego do Promocji Produktu wystawiony zostanie odrębny 

Certyfikat. 

4.3.  W przypadku wymiany lub zwrotu Produktu Promocyjnego po uzyskaniu Certyfikatu, 

niezależnie od podstawy prawnej dokonania zwrotu, w tym w ramach rękojmi lub gwarancji, 

rozszerzona gwarancja wygasa. W przypadku dokonania wymiany lub zwrotu po otrzymaniu 

Certyfikatu, Uczestnik powinien przekazać Certyfikat wraz ze zwracanym Produktem 

Promocyjnym. W przypadku dokonania wymiany lub zwrotu przed wydaniem Certyfikatu, 

Certyfikat nie jest wydawany Uczestnikowi.  

4.4.  Szczegółowe warunki rozszerzonej gwarancji określają „Warunki gwarancji dla Uczestników 

Promocji”, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu. Warunki gwarancji dla Uczestników 

Promocji odpowiadają standardowym warunkom gwarancji, z zastrzeżeniem przedłużonego 

okresu gwarancji i z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu. 

4.5.  Pula Certyfikatów w ramach Promocji jest nieograniczona.  

V. Wydanie Certyfikatów 

5.1.  Certyfikaty zostaną wydane uprawnionym Uczestnikom w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji.  
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5.2.  Certyfikaty zostaną przesłane do Uczestników na koszt Organizatora, przesyłką poleconą, na 

adres w Rzeczypospolitej Polskiej wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik 

potwierdza otrzymanie Certyfikatu własnoręcznym podpisem albo – w danym wypadku – 

podpisem osoby upoważnionej do odbioru korespondencji w imieniu Uczestnika. Organizator 

zastrzega sobie możliwość poproszenia przez osobę doręczającą nagrodę o okazanie przez 

Uczestnika oryginału każdego dowodu zakupu, którego skan lub fotografia została przesłana 

w ramach zgłoszenia do Promocji. 

5.3.  W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Certyfikatu, pomimo dwukrotnej prawidłowej 

awizacji i zwrotu przesyłki do Koordynatora, nagroda nie zostanie Uczestnikowi wydana.  

5.4.  Wartość Certyfikatu dotyczącego gwarancji przedłużonej o 2 (dwa) lata wynosi 180 zł brutto, 

zaś wartość Certyfikatu dotyczącego gwarancji przedłużonej o 3 (trzy) lata wynosi 250 zł 

brutto. Certyfikaty nie podlegają wymianie na gotówkę lub świadczenia innego rodzaju. 

5.5.  Certyfikaty zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

VI. Postępowanie reklamacyjne  

6.1.  Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: Grupa 

3 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k., ul. Murarska 3, 31-

311 Kraków, z dopiskiem „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” (przy czym powyższy 

dopisek nie jest obowiązkowy), lub za pośrednictwem e-maila na adres Promocji: 

gwarancjaaeg2018@promocja-electrolux.pl z tematem e-maila: „Długa tradycja, długa 

gwarancja – 2018” (przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy), w terminie 

do dnia 1 kwietnia 2019 r. O zachowaniu powyższego terminu decyduje – w przypadku 

wysyłki pocztowej – data pocztowego stempla nadawczego. 

6.2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko albo firmę/nazwę podmiotu składającego 

reklamację, dokładny adres, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz – w miarę 

możliwości – treść żądania. 

6.3.  Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.4.  Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania 

reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-

mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w 

terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania reklamacji.  

VII. Postanowienia końcowe 

7.1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”) jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 

Warszawa, ul. Karolkowa 30). 

7.2.  Electrolux Poland sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 

a) imię i nazwisko Uczestnika, 

b) adres poczty elektronicznej, 

c) numer telefonu, 

mailto:gwarancjaaeg2018@promocja-electrolux.pl
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7.3.  Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnik podaje dane osobowe, których podanie jest 

niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością 

świadczenia Usługi przez Electrolux Poland sp. z o.o. 

7.4.  Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem 

Promocji, w celu komunikacji z Uczestnikami lub reklamacji, w celu przekazania Upominków, 

a także, w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, w celach marketingowych Organizatora 

oraz przesyłania informacji handlowej.  

7.5.  Electrolux Poland sp. z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych 

osobowych Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7.6.  Dane Uczestnika przetwarzane będą przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu w 

zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z Umowy. Dane Uczestnika, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych i marketingowych przetwarzane będą w tym celu aż do wycofania zgody. 

7.7.  Uczestnik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. 

Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego świadczenia Usługi. 

7.8.  Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych 

w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7.9.  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów ochrony danych osobowych 

do GIODO lub innego organu nadzorczego. 

7.10.  Electrolux Poland sp. z o.o. może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, 

a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych 

osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe. 

7.11.   [PDF] Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej 

www.electrolux.pl/promocje, w tym do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.  

7.12.  [Polskie prawo] Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w 

Polsce. 

 
 
 
 
Aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2018 r. do regulaminu promocji  

1. Decyzją Organizatora Promocją objęte zostają kolejne produkty: SCE81935TS, SCE81926TS, 
RCB83724MX, RCB83326MX (chłodziarko-zamrażarki), KWK884520M (chłodziarka na wino), 
FEE83716PM, FSE83716P (zmywarki), o ile zostały zakupione w czasie trwania Promocji (w 
tym również w czasie przed ogłoszeniem niniejszego Aneksu).  

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji. 

 
 
 

ANEKS nr 2 z dnia 01 czerwca 2018 r. 

do Regulaminu promocji „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” 

http://www.electrolux.pl/promocje
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1. Koordynatorem Promocji, wskazanym w pkt. 1 ust. 2 Regulaminu  zostaje Jet sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Usypiskowa 12, 02-386 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem 0000178634; 

NIP 526 25 39 932, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, zwana dalej: „Koordynatorem”. 

2. Tam, gdzie w treści Regulaminu mowa jest o Koordynatorze, należy przez to rozumieć podmiot 

wskazany w pkt. 3 niniejszego Aneksu.  

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje online, za pośrednictwem elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

www.promocje-electrolux.pl/promocje-aeg/kuchnia/dluga-tradycja-dluga-gwarancja 

4. Reklamacje dotyczące Promocji, o których mowa w pkt. 6 ust. 1 Regulaminu mogą być zgłaszane 

za pośrednictwem e-maila na adres: gwarancjaaeg2018@promocje-electrolux.pl z tematem e-

maila: „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” (przy czym powyższy temat wiadomości nie jest 

obowiązkowy), w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. O zachowaniu powyższego terminu decyduje 

data wysłania wiadomości mailowej.  

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych 

osobowych, o której mowa w pkt. 7 ust. 9 Regulaminu, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych bądź innego organu nadzoru. 

6. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

7. Niniejszy Aneks stanowi integralną cześć Regulaminu Promocji. 

 

 

ANEKS nr 3 z dnia 06.06.2018 

do Regulaminu Promocji „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” 

 

1. Decyzją Organizatora Promocją objęte zostają kolejne Produkty marki AEG wymienione poniżej, o 

ile zostały zakupione w czasie trwania Promocji (w tym również w czasie przed ogłoszeniem 

niniejszego Aneksu): 

 

Płyty AEG 
 

kategoria model  PNC 

Induction IKB64301FB 949597378 

Induction IKB64410FB 949597448 

Induction IKE64441IB 949597445 

Induction IKE64441FB 949597307 

Induction IKE64450FB 949597366 

Induction IKE64471FB 949597363 

Induction IKE74451FB 949597365 

Induction IKE74441FB 949597275 

Induction IKE85441IB 949597271 

Induction IKE85441FB 949597443 

Induction IKE85471FB 949597359 

Induction IAE74840FB 949597335 

http://www.promocje-electrolux.pl/promocje-aeg/kuchnia/dluga-tradycja-dluga-gwarancja
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Induction IAE84850FB 949597329 

Induction IKE96654FB 949597354 

GOG HKB64540NB 949640533 

GOG HKB64440NB 949640530 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Niniejszy Aneks stanowi integralną cześć Regulaminu Promocji. 

ANEKS nr 4 z dnia 19.07.2018 

do Regulaminu Promocji „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” 

 

1. Decyzją Organizatora Promocją objęte zostają kolejne Produkty marki AEG wymienione poniżej, o 

ile zostały zakupione w czasie trwania Promocji (w tym również w czasie przed ogłoszeniem 

niniejszego Aneksu): 

 

PNC MODEL EAN kategoria 

944187754 BSE774220B 7332543501717 piekarnik parowy 

942150709 DBB4950M 7332543602124 okap 

942022100 DGB1522S 7332543655588 okap 

942150713 DVB4850B 7332543602162 okap 

942150714 DVB4850M 7332543602179 okap 

942401233 KKK994500M 7332543583683 kawiarka 

944066426 KMK821000M 7332543509515 mikrofala 

944066486 KMR721000B 7332543543960 mikrofala 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Niniejszy Aneks stanowi integralną cześć Regulaminu Promocji. 

 

 
ANEKS nr 5 z dnia 24.08.2018 

do Regulaminu Promocji „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” 

 

4. Decyzją Organizatora Promocją objęte zostają kolejne Produkty marki AEG wymienione poniżej, o 

ile zostały zakupione w czasie trwania Promocji (w tym również w czasie przed ogłoszeniem 

niniejszego Aneksu): 

 

PNC MODEL kategoria 

914550909 L9FEC49S pralka front 

914550812 L8FEC68SP pralka front 

916097872 T8DEC68SCP suszarka 

916097871 T8DEE48SP suszarka 

 

5. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

6. Niniejszy Aneks stanowi integralną cześć Regulaminu Promocji. 
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ANEKS nr 6 z dnia 22.10.2018 

do Regulaminu Promocji „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” 

 

1. Decyzją Organizatora Promocją objęte zostają kolejne Produkty marki AEG wymienione 

poniżej, o ile zostały zakupione w czasie trwania Promocji (w tym również w czasie przed 

ogłoszeniem niniejszego Aneksu): 

 

PNC MODEL kategoria 

 
944188165 

BPK556320M 
Piekarnik  z pyrolizą 

 
944188102 

 
BCE556350M 

Piekarnik z katalizą 

944188101 BCE556350B Piekarnik z katalizą 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Niniejszy Aneks stanowi integralną cześć Regulaminu Promocji. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1  
Lista produktów „AEG” objętych Promocją (Produkty Promocyjne) 

 

Model Urządzenie 

BSK892330M piekarnik 

BSK882320M piekarnik  

BSE782320B piekarnik 

BSK782320M piekarnik 

BPK842320M piekarnik 

BPE742320B piekarnik 

BPK742320M piekarnik 

BPK552320M piekarnik 

BCK552350M piekarnik 

BCE552350B piekarnik 

BEB331110M piekarnik 

KSK792220M piekarnik 

KMK861000M piekarnik 

KMK761000M piekarnik 

KME761000B piekarnik 

IDK84451IB płyta 

HKP95510XB płyta 

HK956970FB płyta 
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HK894400FS płyta 

HK894400FG płyta 

HK884400IG płyta 

HK874400FB płyta 

HKP65410FB płyta 

HK693320FG płyta 

HK764400FB płyta 

HK754400FB płyta 

HK654403FB płyta 

HK6542H0XB płyta 

HKL65410FB płyta 

HK6542H1IB płyta 

HK6542HPFB płyta 

HK654400XB płyta 

HK634150XB płyta 

HK955070XB płyta 

HK654070FB płyta 

HK654070IB płyta 

HK634020XB płyta 

HC452401EB płyta 

HC412001GB płyta 

HC452021EB płyta 

HG795450XB płyta 

HG674550VB płyta 

HG694340NB płyta 

HG654421UM płyta 

HG654550SY płyta 

DDE5980G okap 

DVB5960HB okap 

DVB3850B okap 

DVB3850M okap 

DBB3950M okap 

DBB3650M okap 

DPB5650M okap 

DGB1530S okap 

KMK721000M mikrofala 

MBE2658D-M mikrofala 

MBE2658S-M mikrofala 

MBB1756S-M mikrofala 

MSB2547D-M mikrofala 

KKK884500M kawiarka 

KKE884500B kawiarka 

KDK911423M szuflada do podgrzewania 

KDK911422M szuflada do podgrzewania 

KDE911422B szuflada do podgrzewania 

SCE81826TF chłodziarko-zamrażarka 

SCE81824TS chłodziarko-zamrażarka 

SCE81816TS chłodziarko-zamrażarka 

SCE81816ZF chłodziarko-zamrażarka 

SCE81821LC chłodziarko-zamrażarka 

SCB61821LF chłodziarko-zamrażarka 

SCB61824LF chłodziarko-zamrażarka 
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SFE81826ZC chłodziarko-zamrażarka 

SKE81826ZC chłodziarko-zamrażarka 

SFB58211AF chłodziarko-zamrażarka 

RMB86111NX chłodziarko-zamrażarka 

RCB63726OX chłodziarko-zamrażarka 

RCB63326OX chłodziarko-zamrażarka 

S74010KDX0 chłodziarka 

A62710GNX1 zamrażarka 

SWB66001DG winiarka 

SWB63001DG winiarka 

SWB61501DG winiarka 

ABE81816NC zamrażarka 

ABB68211AF zamrażarka 

FEE83700PM zmywarka 

FSK93800P zmywarka 

FSK93705P zmywarka 

FSE73700P zmywarka 

FSE72710P zmywarka 

FSS5360XZ zmywarka 

FEE63400PM zmywarka 

FSE83400P zmywarka 

FSE62400P zmywarka 

L61470WDBI pralko-suszarka 

L9FEC49S pralka 

L8FEC68SP pralka 

L7FBE48SP pralka 

T8DEC68SCP suszarka 

T8DBE48S suszarka 

SCE81935TS chłodziarko-zamrażarka 

SCE81926TS chłodziarko-zamrażarka 

RCB83724MX chłodziarko-zamrażarka 

RCB83326MX chłodziarko-zamrażarka 

KWK884520M chłodziarka na wino 

FEE83716PM zmywarka 

FSE83716P zmywarka 
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Załącznik nr 2  
Warunki gwarancji dla Uczestników Promocji 

 

Gwarant: 

„Electrolux Poland” sp. z o.o. 

ul. Karolkowa 30 

01-207 Warszawa 

e-mail: reklamacje@electrolux.pl 

www.electrolux.pl 

 

Warunki gwarancji 

Niniejsza gwarancja zostaje wydana w związku i na warunkach przewidzianych w Regulaminie 

Promocji „Długa tradycja, długa gwarancja – 2018” (zwanej dalej Promocją)  

1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad 

fizycznych i prawnych. W przypadku ujawnienia wad fizycznych lub/i prawnych Produktu w 

okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem Electrolux 

zobowiązuje się do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady. 
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2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 

uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland. 

3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta 

termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni. 

4. Okres gwarancji dla użytkownika urządzenia wynosi łącznie 4 lub 5 lat w zależności od 

wytycznych Regulaminu Promocji, liczony od daty zakupu urządzenia. 

5. Urządzenie przeznaczone jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego 

gospodarstwa domowego. 

6. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z 

instrukcją obsługi, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, uszkodzeń 

spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania 

atmosferycznego, napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające 

autoryzacji Electrolux Poland, części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, 

bezpieczniki, filtry, pokrętła. 

7. Klientowi przysługuje wymiana urządzenia na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji 

czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie 

czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady przez podmiot 

posiadający autoryzację Electrolux. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, 

konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych. 

8. Wymiany urządzenia dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest 

to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony. Sprzęt 

zwracany po wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie 

tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji. 

9. Montaż urządzenia wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub 

elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji. 

10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek 

niewłaściwego zainstalowania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby 

nieupoważnione. 

11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient. 

12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. 

14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest 

przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i 

podpisem sprzedawcy a także przedstawienie oryginału dokumentu niniejszej gwarancji. 

15. Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie 

uznanie gwarancji. 

 
 
 


