Warunki i postanowienia – „GIGABYTE MB & Intel 9th Gen CPU Oferta zwrotu kosztów”

Niniejsza promocja – „GIGABYTE MB & Intel 9th Gen CPU - Oferta zwrotu kosztów” – będzie
realizowana przez firmę GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. i kwalifikujących się Partnerów. Klienci
akceptują poniższe warunki i postanowienia („WiP”), biorąc udział w niniejszej promocji (Rozdział 9:
„Zgoda”).
1. Postanowienia prawne
Podstawą niniejszych WiP są poniższe informacje o zwrocie pieniędzy i udziale w promocji w połączeniu
z Warunkami użytkowania produktów GIGABYTE i Polityką prywatności firmy GIGABYTE. Niniejsza
promocja jest ograniczona (do pierwszych 2000 uczestników). Biorąc w niej udział, klient wyraża zgodę
na niniejsze WiP. Firma GIGABYTE może zmienić niniejsze WiP, wystosowując odpowiednie
powiadomienia i ogłoszenia. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania tych zmian.
2. Okres zakupu
Promocja rozpoczyna się o godzinie 00:01 czasu środkowoeuropejskiego („CET”) w dniu 08.06.2020 a
kończy się o godzinie 23:59 CET w dniu 28.06.2020 („Okres trwania promocji”). Produkt lub produkty
promocyjne (zobacz rozdział: Produkty promocyjne) muszą zostać zakupione od jednego z
kwalifikujących się partnerów (zobacz listę sprzedawców internetowych poniżej) w „okresie trwania
promocji” i „obszarze objętym promocją”.

3. Okres zwrotu pieniędzy i prawo do uczestnictwa (okres ustalania)
Po zakończeniu okresu trwania promocji klient może przesłać wniosek o zwrot pieniędzy za zakup
jednego z kwalifikujących się zestawów (płyta główna + procesor) w okresie od 22.06.2020 do
26.07.2020 włącznie. Oferta jest ograniczona do jednego zgłoszenia na osobę (posiadającą to samo
imię i nazwisko, ten sam adres i/lub ten sam adres e-mail). Oferta jest przeznaczona dla osób dorosłych
zamieszkałych we Francji (w tym na Korsyce), Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Polsce
i w Czechach. Aby wziąć udział, należy zarejestrować się i założyć oficjalne konto członka AORUS.
Formularz rejestracyjny można znaleźć pod poniższym adresem:

FR https://member.aorus.com/fr/login
UK https://member.aorus.com/gb/login
ES https://member.aorus.com/es/login
DE https://member.aorus.com/de/login
SZ https://member.aorus.com/ch/login
PL https://member.aorus.com/pl/login
CZ https://member.aorus.com/cz/login

Pracownicy firmy GIGABYTE, podmiotów stowarzyszonych, agencji, przedsiębiorstw partnerskich lub
współpracujących oraz handlowcy, dystrybutorzy i ich pracownicy/rodziny nie kwalifikują się do
udziału w promocji. Ponadto klienci korporacyjni/komercyjni nie mogą wziąć udziału w niniejszej
promocji.

4. Przedmiot i zasady udziału
Uczestnicy biorący udział w niniejszej promocji mogą otrzymać gratyfikację pieniężną w walucie
obowiązującej w obszarze objętym promocją, jak wskazano w załączniku.
Uczestnik musi kupić aktualny zestaw „promocyjnych produktów” w „okresie trwania promocji” i na
„obszarze objętym promocją” od jednego z kwalifikujących się partnerów w kraju zamieszkania
uczestnika. Wniosek o zwrot pieniędzy można złożyć tylko po upływie 14 dni od zakupu oraz należy go
przesłać pomiędzy godziną 00:01 (CET) w dniu 22.06.2020 a godziną 23:59 (CET) w dniu 26.07.2020 za
pośrednictwem formularza online GIGABYTE dostępnego pod poniższym adresem internetowym:
www.gigabyte-emea-offer.com

Formularz należy wypełnić prawidłowo i w całości, podając swoje dane osobowe, ważną fakturę
wystawioną przez sprzedawcę (od którego zakupiono promocyjny produkt/produkty), numer seryjny
produktu GIGABYTE oraz aktualne dane do przelewu bankowego.
Ponadto uczestnik musi przesłać ważny rachunek. Dane osobowe na fakturze (imię i nazwisko, adres)
muszą być zgodne z informacjami przesłanymi we wniosku o zwrot pieniędzy.
Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu wniosku firma GIGABYTE przekaże uczestnikowi gratyfikację
pieniężną na konto bankowe wskazane przez klienta. Może to potrwać maksymalnie 60 dni roboczych.
Jeśli próba przelewu dokonana przez firmę GIGABYTE lub jej autoryzowanych przedstawicieli nie
powiedzie się, firma GIGABYTE nie będzie zobowiązana do podjęcia kolejnej próby.
Jeśli uczestnik nie może przyjąć transakcji pieniężnej z uwagi na krajowe lub międzynarodowe przepisy
prawa lub ograniczenia jego dostawców usług finansowych albo dostawcy usług finansowych firmy
GIGABYTE lub jej autoryzowanych przedstawicieli, będzie to skutkować natychmiastowym
wykluczeniem z udziału w niniejszej promocji. Firma GIGABYTE lub jej autoryzowani przedstawiciele
nie mają obowiązku poinformowania klienta. Pieniądze zostaną przekazane tylko wówczas, gdy
uczestnik jest jednocześnie właścicielem wskazanego konta bankowego.
Faktury muszą być wystawione zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi. Niniejszej promocji nie
można łączyć z inną promocją firmy GIGABYTE.

5. Produkty promocyjne
Do udziału w promocji konieczny jest zakup kwalifikującego się produktu lub zestawu produktów
wymienionego na liście „produktów promocyjnych”. Wypożyczone, dzierżawione, próbne lub używane
produkty są wyłączone z niniejszej promocji. Dowód dostawy, pokwitowanie ani potwierdzenie
zamówienia wydane przez platformę sprzedażową (dotyczy zakupów przez Internet) nie są
wystarczającym dowodem zakupu.
Produkty, które w jakikolwiek sposób naruszają własność intelektualną firmy GIGABYTE lub podmiotów
stowarzyszonych, są wyłączone z niniejszej promocji.
Każdy uczestnik może ubiegać się o zwrot pieniędzy tylko za jeden kwalifikujący się zestaw produktów
w ramach jednej promocji. Wszelkie wykryte próby wielokrotnego ubiegania się o zwrot pieniędzy
mogą spowodować wykluczenie wszystkich powiązanych wniosków promocyjnych.

Jeśli uczestnik zwróci zakupiony produkt promocyjny, wniosek promocyjny zostanie anulowany.
Wypłacone gratyfikacje pieniężne należy zwrócić do firmy GIGABYTE. W przeciwnym razie firma
GIGABYTE podejmie kroki prawne w celu przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom.
Niniejszej promocji nie można łączyć z inną promocją firmy GIGABYTE.
Uczestnik musi zakupić produkt od kwalifikującego się sprzedawcy internetowego w kraju
zamieszkania.

6. Zwrot pieniędzy
Wniosek o zwrot pieniędzy można przesłać tylko 14 dni po zakupie.
Po przesłaniu wniosku uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Po pomyślnym
ukończeniu procesu potwierdzania uczestnik otrzyma gratyfikację w postaci pieniężnej. Proces
potwierdzania może potrwać maksymalnie 8 tygodni.
W przypadku stwierdzenia braku lub nieważności dowodu zakupu klient zostanie powiadomiony za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji
online. Następnie klient będzie mieć siedem (7) dni na przesłanie ważnego dowodu zakupu. Jeśli
organizator promocji nie otrzyma wyżej wymienionej dokumentacji w ciągu 7 dni, wniosek zostanie
odrzucony. Klient ponosi odpowiedzialność za regularne sprawdzanie wszystkich folderów skrzynki
odbiorczej, w tym folderu spam, w celu zapewnienia prawidłowego odbioru wszelkich wiadomości.
Jeśli uczestnik nie otrzymał zwrotu pieniędzy w ciągu 90 dni od rejestracji, ponosi on odpowiedzialność
za skontaktowanie się z zespołem ds. wsparcia za pośrednictwem formularza kontaktowego
https://gigabyte-emea-offer.com/contact/ w celu wszczęcia dochodzenia.
Klient może sprawdzić stan swojego wniosku w profilu użytkownika na stronie internetowej
www.gigabyte-emea-offer.com

7. Wcześniejsze zakończenie
Firma GIGABYTE zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia Promocji w dowolnym
momencie po przesłaniu z 10-dniowym wyprzedzeniem odpowiednich powiadomień i ogłoszeń w
przypadku stwierdzenia awarii, zakłóceń, oszustw, infekcji złośliwym oprogramowaniem lub
podobnych incydentów i jeśli zarządzanie, bezpieczeństwo oraz sprawiedliwy i uczciwy przebieg
Promocji zostały zakłócone. Po wcześniejszym zakończeniu Promocji nie będą dostępne żadne opcje i
nie będą rozpatrywane żadne żądania zwrotu.

8. Ochrona danych
Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie przez firmę GIGABYTE ich danych osobowych, takich
jak imiona i nazwiska, adresy, faktury oraz inne informacje wymienione w formularzu online GIGABYTE
dotyczącym niniejszej promocji oraz w Polityce prywatności firmy GIGABYTE:
https://profile.gigabyte.com/PrivacyPolicy.aspx
Dane są gromadzone przez firmę GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.,LTD. z siedzibą pod adresem: No.6
Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Tajwan, Republika Chińska oraz przez usługodawcę
QWAMPLIFY ACTIVATION na potrzeby zarządzania ofertą reklamową oraz realizacji koniecznych celów
w okresie trwania promocji.
Jeśli użytkownik chce skorygować, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, może tego dokonać za
pośrednictwem ustawień w profilu użytkownika stosownej platformy. Jeśli użytkownik nie posiada
dostępu do ustawień profilu albo jeśli chce wystosować skargę lub zadać pytanie odnośnie sposobu
przetwarzania danych osobowych, może w tym celu skontaktować się z Menadżerem danych pod
adresem e-mail mydata@gigabyte.com

9. Zgoda
Przesyłając formularz rejestracyjny uczestnik potwierdza, że zapoznał się i wyraża zgodę na niniejsze
warunki uczestnictwa w promocji. Firma GIGABYTE zastrzega prawo do zmiany lub korekty tychże
warunków i postanowień w dowolnym momencie. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na zmianę
warunków uczestnictwa, może wycofać swoją rejestrację poprzez skontaktowanie się z zespołem ds.
wsparcia za pośrednictwem strony internetowej https://gigabyte-emea-offer.com/contact/
Odwoływanie się do sądów nie jest dozwolone.
Wszelkie wnioski o odszkodowanie wystosowane z dowolnych powodów prawnych do firmy GIGABYTE
i jej pracowników lub delegowanych przedstawicieli w związku z promocją są ograniczone do
przypadków działania celowego lub rażącego zaniedbania w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
Niniejsze warunki i postanowienia oraz udział w promocji podlegają lokalnym przepisom prawa. Sądem
właściwym jest sąd w Amsterdamie w Holandii.

I) Produkty promocyjne, kwota zwrotu oraz kurs walut
Kwalifikujące się zestawy i kwota zwrotu (EUR)

Kurs walut

Kurs walut obowiązuje w okresie od 08.06.2020 do 26.07.2020 i może ulec zmianie bez
powiadomienia.

II) Lista kwalifikujących się sprzedawców internetowych

