REGULAMIN PROMOCJI „e-Dowód”
Organizatorem Promocji jest spółka Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej
21, 81-321 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000421310, NIP: 517-035-94-58, kapitał zakładowy 120.002.940,00 zł (wpłacony w całości).
§1
Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, mają następujące
znaczenie (bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej):
1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 90, z późn. zm.);
2. Promocja – niniejsza promocja pn. „e-Dowód” prowadzona na zasadach określonych w
Regulaminie;
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w ramach Sklepu Internetowego i mający status
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), a w szczególności osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
4. Infolinia – wewnętrzna jednostka organizacyjna Asseco Data Systems S.A. zajmująca się
obsługą Klientów oraz sprzedażą Produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość;
5. Produkt – produkt ofertowany przez Asseco Data Systems S.A. w ramach Sklepu
Internetowego z zakładki „Czytniki do e-Dowodów” tj.: Czytnik do e-Dowodu ACR 1252U;
6. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji;
7. Sklep Internetowy – Sklep internetowy Asseco Data Systems SA, dostępny pod adresem
https://sklep.certum.pl, prowadzony przez Asseco Data Systems SA;
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§2
Zasady Promocji
Promocja ma na celu wsparcie sprzedaży Produktów sprzedawanych w ramach Sklepu
Internetowego lub za pośrednictwem Infolinii.
Promocja obowiązuje od dnia 28.08.2019 r. (od godz. 12:00) do dnia 27.11.2019 r. (do godz.
16:00).
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji lub jej zakończenia bez podania
przyczyny.
Promocja polega na zakupie Produktu w obniżonej cenie 220 zł netto.
Produkt przekazywany jest Klientowi jeżeli złoży zamówienie na Produkt i dokona zapłaty zgodnie
z zasadami obowiązującymi w Sklepie Internetowym.

§3
Warunki otrzymania Produktu i realizacji
1. Warunkiem otrzymania Produktu przez Klienta jest dokonanie zakupu Produktu poprzez
Sklep Internetowy lub za pośrednictwem Infolinii, oraz dokonanie płatności w terminie
podanym na fakturze.
2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich jej warunków określonych w
niniejszym Regulaminie.
3. Za udział w Promocji uważa się zakupienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii
oraz opłacenie przez Klienta Produktu.

§4
Zwroty
1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy właściwe przepisy prawa oraz w
oparciu o niniejszy Regulamin.
2. W przypadku dokonywania zwrotu Produktu, na zasadach i w terminach określonych w
Regulaminie Sklepu Internetowego.
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§6
Postępowanie reklamacyjne
Prawo do składania reklamacji, w razie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym
Regulaminem, służy każdemu Klientowi w ciągu całego okresu trwania Promocji oraz
dodatkowo w ciągu 14 dni od daty zakończenia Promocji.
Reklamacje należy kierować wyłącznie na piśmie, drogą pocztową na adres:
Asseco Data Systems S.A.
Biuro w Szczecinie
ul. Królowej Korony Polskiej 21
70-486 Szczecin
Reklamacja zostanie rozpatrzona i wysłana na wskazany adres w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub zawierające dane
uniemożliwiające kontakt z Klientem nie będą rozpatrywane.

§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania
Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany
będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały
od dnia ich ogłoszenia w na stronie internetowej https://sklep.certum.pl/.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie bez podawania
przyczyny.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

