
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

SUSZYMY PRASUJEMY OBNIŻAMY CENY 
 

Regulamin (dalej jako „Regulamin”) Akcji Promocyjnej (zam0iennie jako „Promocja”) określa: cel 

Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji 

i jej warunkach oraz sposób składania skarg i wniosków związanych z Promocją. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest NEO24.PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, 

NIP: 895-10-09-163, REGON: 930716951, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000169728, o kapitale zakładowym wynoszącym 169 500 złotych, 

w całości wpłaconym (dalej zwana „Organizatorem”). 

2. Promocja organizowana przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin, prowadzona jest 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepie NEO24.PL. 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie 

z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). 

4. Czas trwania Promocji Organizator określa na okres od 12.03.2012 do 18.03.2019 roku do godziny 

23:59:00. 

5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie promocji, dostępnej pod adresem URL: 

https://www.neo24.pl/suszymy-prasujemy-obnizamy-ceny.html 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od zakupu w terminie określonym 

w §1 pkt 4. produktu objętego promocją. 

2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko 

pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt i wpływ na realizację, uczestniczyli w opracowaniu 

i wdrożeniu projektu, a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających 

w stosunku przysposobienia. 

3. Z zastrzeżeniem pkt.1 §2, Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie 

osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest 

częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), która występuje 

jako konsument (dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową). Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności 

prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował 

jego postanowienia. 

4. Akcja Promocyjna nie dotyczy zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców w bezpośrednim 

związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Akcja Promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy rozumie się zakup więcej 

niż 2 sztuk produktu tego samego rodzaju w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.   

6. Każdy Uczestnik, biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i w pełni go akceptuje. 

 



§ 3 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Uczestnik przystępuje do Akcji Promocyjnej poprzez zakup produktów objętych Promocją w sklepie 

NEO24.PL (www.neo24.pl). 

2. Aby uzyskać rabat, należy umieścić w koszyku produkty objęte Promocją. Rabat naliczy się w koszyku 

automatycznie. Produkty objęte promocja w Załączniku nr 1. 

3. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie zakupu produktów objętych promocją w czasie 

trwania promocji poprzez stronę sklepu NEO24.PL (www.neo24.pl) lub za pośrednictwem Działu 

Obsługi Klienta sklepu NEO24.PL. 

 

§ 4 

OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Promocja obowiązuje do 18.03.2019 r. włącznie. W sytuacji, w której w magazynach sklepu 

NEO24.PL nastąpi wyczerpanie zapasu produktów objętych promocją, promocję uznaje się za 

zakończoną. 

2. Kwota rabatu nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi równowartości. 

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami (w tym też z rabatami 

reklamacyjnymi oraz wycenami indywidualnymi), obowiązującymi w czasie trwania Promocji i 

organizowanymi w sklepie Organizatora. 

 

§ 5 

OPŁATY TRANSPORTOWE 

1. Towary objęte promocją podlegają opłacie transportowej zgodnie z taryfikatorem ustalonym 

w danym dniu. 

 

 

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – NEO24.PL Sp. z o.o.  z siedzibą 

we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, 50-505 Wrocław. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

w NEO24.pl Sp. z o.o.  e-mai iod@neonet.pl; adres korespondencyjny – adres Organizatora, z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez 

Organizatora wyłącznie w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży, organizacją 

i przeprowadzeniem Promocji, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem 

i rozliczeniem świadczeń wynikających z Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest: 1) niezbędność do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 3) niezbędność do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzane w celach marketingowych jego 

danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska oraz adresu email, przez spółki z Grupy Kapitałowej 

Neonet. 

http://www.neo24.pl/
http://www.neo24.pl/
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3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy 

sprzedaży, przeprowadzenia i zakończenia Akcji Promocyjnej i rozpoznania ewentualnych reklamacji, 

jak również przedawnienia roszczeń oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co 

najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa 

i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą 

być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane 

dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą 

przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody. 

4. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom 

przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 7 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym do Organizatora, na 

adres NEO24.PL Sp. z o.o., ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji 

decyduje data stempla pocztowego. Uczestnik Promocji, zgłaszający reklamację, zostanie 

powiadomiony pisemnie o wyniku postępowania reklamacyjnego. 

2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od 

daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez 

Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego 

przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych, uniemożliwiających 

prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu 

ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać 

nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. 

4. Uczestnikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego 

o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz z tytułu udzielonych gwarancji. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przyznanych 

Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Organizatora prowadzonym pod 

adresem www.neo24.pl. 

2. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad Akcji Promocyjnej, zawartych 

w niniejszym Regulaminie. 

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie 

prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień. 

http://www.neo24.pl/


4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest 

sąd powszechny właściwy ze względu na przepisy obowiązującego prawa. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie 

z chwilą ich opublikowania na stronie NEO24.PL. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne 

utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.  

9. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły 

wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług 

drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych, (c) omyłek i błędów pisarskich w 

Regulaminie, (d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiany nie 

będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji promocyjnej, ani nie mogą prowadzić do 

pogorszenia sytuacji prawnej uczestników. 

 

Załącznik nr 1 

Produkty objęte promocją 

 

KOD NAZWA 

330006 GENERATOR PARY OPTIMAL TEMP PHILIPS GC9315/30^ 

319426 ZELAZKO OPTIMALTEMP DYNAMIQ GC5034/20^ 

318709 GENERATOR PARY PHILIPS GC6709/20^ 

314899 GENERATOR PARY BEKO SGA7126P 

325238 ŻELAZKO TEFAL FV9775 

314515 ŻELAZKO PHILIPS OPTIMAL TEMP GC3920/20^ @ 

330005 ŻELAZKO PHILIPS GC4541/20^ 

273723 ZELAZKO PHILIPS GC4526/20 ^ 

323816 ŻELAZKO ARIETE 6253 STIROMATIC COMPACT 

314896 ZELAZKO BEKO SPM7128P 

125708 ŻELAZKO PHILIPS GC3584/30 @ ^ 

319365 ZELAZKO TEFAL FV5615 

314513 ŻELAZKO PHILIPS GC2996/20^ 

325235 ŻELAZKO PAROWE TEFAL FV3970 

329572 Parownica do ubrań (steamer) GRUNDIG ST 5550 

325237 ŻELAZKO TEFAL FV3951 

324520 ZELAZKO PAROWE EASY SPEED PHILIPS GC2670/20^ 

312893 ŻELAZKO RUSSELL HOBBS AUTO STEAM ULTRA 22523-56 

320535 ŻELAZKO ELECTROLUX EDB 5230### 

314893 ZELAZKO BEKO SIM4123T 

57837 ZELAZKO BOSCH TDA 2610 

75633 ZELAZKO  MPM   MZE-04 biało-ziel > 

327230 ŻELAZKO LAFE ZPH001 

318015 ZELAZKO PHILIPS GC1434/70^ 

106117 ZELAZKO TURYST. ELECT. EDBT800+pokr****** 

317569 ZELAZKO FV 1243 

333633 Żelazko SATURN ST-CC7128 



327228 ŻELAZKO LAFE LAF02A 

327231 ŻELAZKO LAFE ZPB-004 

123905 ŻELAZKO TURYSTYCZNE DA22N 

327232 ŻELAZKO LAFE ZPH-201 

326244 JOTTA SUSZARKA DO BIELIZNY MONIKA (40775) 

326245 JOTTA SUSZARKA DO BIELIZNY REGINA (40794)### wyprz! 

324093 Suszarka Leifheit Pegasus 200 Solid Varioline (81592) 

324097 Suszarka Leifheit Classic 200 Solid (81623) 

329468 Leifheit Suszarka Pegasus 180 Solid z koszem na pranie (81639) 

329470 Leifheit Suszarka ścienna Rollfix Triple 150 Longline (83107) 

327278 RORETS Suszarka do bielizny TED biała 

327280 RORETS Suszarka do bielizny TED chrom 

327281 RORETS Suszarka do bielizny TED Colour aqua 

327282 RORETS Suszarka do bielizny COMPACT aqua 

327283 RORETS Suszarka do bielizny SUSSI 

327284 RORETS Suszarka do bielizny FORMA 

327286 RORETS Suszarka do bielizny OMEGA 

327288 RORETS Suszarka do bielizny RISE 

313834 WPRO Środek czyszcząco-okamieniający do pralek i zmywarek  12 szt. 

317887 WPRO Środek czyszcząco-okamieniający do pralek i zmywarek  6szt. (DES618) 

106506 Proszek czyszczący do pralek 250 g Dr. Beckmann 

326125 Środek do czyszczenia pralek Beckmann 250ml z węglem aktywnym-nowość 

123520 KAMIX Środek płyn do usuwania kamienia 500 ml 

323408 LUDWIK Płyn do czyszczenia pralki 250ml 

318391 Mata antywibracyjna 60X60 cm K&M AK159 

328549 JOTTA Deska do prasowania z przyłączem Gabi Premium kwiat (40879) 

328551 JOTTA Deska do prasowania Marta Premium z przyłączem (40919) 

328552 JOTTA Deska do prasowania z przyłączem Anna Premium Wiśnia (40949) 

112243 Deska do prasowania RORETS ATHENA z przył.elektro 

327585 RORETS Deska do prasowania STANDARD PLUS 

327590 RORETS Deska do prasowania NEXT biała (forest blue) 

327592 RORETS Deska do prasowania PRIMERA Chrom (kolibri blue)$$$ 

 


