WARUNKI PROMOCJI
„Zdobądź zastrzyk energii! Kup produkty firmy Trust za 200 PLN – otrzymasz darmowy
powerbank!”
Postanowienia ogólne
Te warunki dotyczą następującej promocji: „Promocja wiosenna – Zdobądź zastrzyk
energii! Kup produkty firmy Trust za 200 PLN – otrzymasz darmowy powerbank!” (dalej
zwanej „Promocją”), organizowanej przez firmę Trust International w celu promowania
sprzedaży jej produktów. Organizatorem Promocji jest firma Trust International B.V.
(dalej zwana „Organizatorem”), zarejestrowana w Niderlandach pod numerem
23078603.
1. Promocja
a. Promocja służy promowaniu produktów firmy Trust (Produkty).
b. Promocja dla Produktów trwa od 12.04.2021 r. do 24.05.2021 r
włącznie (czas ten jest dalej zwany Okresem promocyjnym).
c. Promocja jest tymczasowa.
d. Promocja obejmuje tylko zakup co najmniej jednego nowego Produktu
za łączną kwotę minimum 200 PLN u partnerów wszystkich
handlowych firmy Trust w następujących krajach: Niderlandy, Belgia,
Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja, Norwegia,
Szwecja, Polska, Dania i Finlandia, z wyłączeniem portali eBay lub

e.
f.
g.
h.

Marktplaats
Promocja nie obejmuje produktów z rynku wtórnego, zwróconych ani
regenerowanych.
Po Prezent można zgłosić się do dnia 31.05.2021 r. włącznie.
Korespondencję dotyczącą Promocji przyjmujemy do dnia upłynięcia
czterech tygodni od zakończenia Okresu rejestracji, tj. do dnia
28.06.2021 r. włącznie.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji lub zmiany
jej Warunków w każdej chwili wraz z podawaniem przyczyn.
Zmienione Warunki promocji zostaną w takiej sytuacji opublikowane
na stronie www.trustpromotions.com z podaniem daty wprowadzenia
zmiany.

2. Udział
a. Wszystkie osoby uczestniczące w Promocji są związane jej Warunkami,
określonymi w niniejszym dokumencie.
b. Udział w Promocji jest bezpłatny.
c. Udział w Promocji następuje po zakupieniu i otrzymaniu Produktów,
poprzez rejestrację na stronie www.trustpromotions.com.
d. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Konsumenci mieszkający w
następujących krajach: Niderlandy, Belgia, Francja, Niemcy, Hiszpania,
Portugalia, Włochy, Grecja, Norwegia, Szwecja, Dania, Polska i Finlandia
oraz inne kraje uczestniczące w Promocji.
e. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji jeden raz za każde 200
PLN wartości zakupionych Produktów – maksymalnie trzy razy. W tym
celu należy zarejestrować się na Stronie promocyjnej. Uwaga: koszty

wszelkich połączeń telefonicznych i internetowych pokrywa Uczestnik.
f. Należy podać dane osobowe oraz przesłać dowód zakupu. Dowód
zakupu musi wyraźnie wskazywać następujące informacje: data
zakupu, nazwa sklepu i łączna cena zakupu Produktów.
Administratorem danych osobowych jest Kellerman Bureau in Actie,
1191 BK Ouderkerk aan de Amstel, Derpstraat 26, Holandia
g. Przesłane informacje są weryfikowane na podstawie daty zakupu,
nazwy sklepu i nazw zakupionych Produktów. Przesłany dowód zakupu
musi wyraźnie pokazywać, że Produkty zostały zakupione w Okresie
promocyjnym.
h. Firma Trust nie przyjmuje zgłoszeń dla Produktów zakupionych na
portalach eBay lub Marktplaats.
3. Prezent
a. Jeśli Uczestnik spełni wszystkie Warunki promocji, przysługuje mu
powerbank 5000 mAh i jeden kabel mikro-USB. Uwaga: w tej Promocji
liczba powerbanków w niektórych kolorach jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Gdy zapas wybranego przez Uczestnika koloru się
wyczerpie, Uczestnik otrzyma czarny powerbank.
b. Prezent nie podlega wymianie na gotówkę.
4. Szczegóły
a. Udział w Promocji obejmuje rejestrację danych osobowych i danych
dotyczących Produktów.
b. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, datę
zakupu i kanał sprzedaży. Dane te nie będą wykorzystywane do celów
innych niż Promocja, chyba że podano lub uzgodniono inaczej.
c. Gdy dane Uczestnika zostaną przesłane i okażą się prawidłowe i
kompletne, Organizator wyśle nabywcy Produktów Prezent na koniec
Okresu promocyjnego (od dnia 31.05.2021 r.).
d. Organizator dołoży starań, by powiadomić Uczestnika w ciągu dwóch
tygodni od rejestracji o tym, czy jego rejestracja została zatwierdzona,
czy odrzucona.
e. Jeśli rejestracja zostanie zatwierdzona, Organizator dołoży starań, by w
ciągu dwóch tygodni od zakończenia Okresu promocyjnego dostarczyć
Prezent pod adres podany przez Uczestnika.
f. Uczestnik odpowiada za podane przez siebie informacje. Podając
informacje, Uczestnik oświadcza, że: jest upoważniony do ich podania;
że są one poprawne; oraz, że w żaden sposób nie naruszają one praw
ani prywatności innych osób.
g. Osoba fizyczna uczestnicząca w Promocji przez stronę trzecią /
pośrednika nie kwalifikuje się jako Uczestnik. Organizator zastrzega
sobie prawo do wykluczenia takich osób/stron z udziału w Promocji.
h. Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić Uczestnika o
dostarczenie ważnego dowodu tożsamości i oryginału dowodu zakupu.
i. W razie podejrzenia oszustwa lub nieuczciwego zgłoszenia Organizator
może podjąć decyzję o wykluczeniu wybranych Uczestników bez
podawania przyczyn.

5. Odpowiedzialność
a. Organizator, personel pomocniczy zatrudniony przez Organizatora
i/lub strony trzecie nie odpowiadają za bezpośrednie ani pośrednie
szkody wynikłe z Promocji bądź w jakikolwiek inny sposób związane z
Promocją.
b. Błędy drukarskie i ortograficzne, błędy składu i podobne błędy nie
mogą być wykorzystywane przeciw Organizatorowi i nie powodują
jakiegokolwiek zobowiązania Organizatora.
c. Organizator nie odpowiada za żadne szkody (ani ich konsekwencje)
spowodowane błędami technicznymi, błędami edycji lub pominięciami
na stronie internetowej ani za szkody lub szkody wynikowe
spowodowane korzystaniem ze strony internetowej lub łączy do stron
internetowych osób trzecich, jak również prezentacją, udostępnianiem
bądź tymczasową niedostępnością strony internetowej lub łączy do
stron internetowych osób trzecich.
6. Skargi i spory
a. Ta Promocja obejmuje tylko następujące kraje: Niderlandy, Belgia,
Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Norwegia,
Szwecja, Dania, Polska i Finlandia, oraz dotyczy Produktów
zakupionych w Okresie promocyjnym.
b. Strona internetowa www.trustpromotions.com zawiera sekcję „Często
zadawane pytania”, więc proszę najpierw zapoznać się z nią i
sprawdzić, czy znajduje się tam również Państwa pytanie.
c. Skargi dotyczące Promocji i/lub pytania o Promocję można przesyłać
na piśmie na adres: promotions@trust.com. Korespondencję dotyczącą
Promocji przyjmujemy do dnia upłynięcia jednego miesiąca od końca
Okresu rejestracji.
d. Organizator informuje o planowanych terminach kontroli i wysyłki
Prezentów. Uczestnikowi nie przysługują żadne prawa z racji
określonych planowanych terminów.
e. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z
Promocji w każdej chwili, jeśli uzna, że dany Uczestnik naruszył co
najmniej jeden warunek uczestnictwa, podał nieprawdziwe lub
niepełne informacje bądź postąpił w inny niedopuszczalny prawnie
sposób.
f. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na
Warunki promocji i wszystkie decyzje, jakie podejmie Organizator w
związku z Promocją. Nie przyjmujemy żadnej korespondencji w
związku z niniejszymi Warunkami promocji.
g. Trust International B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków
promocji i/lub do wcześniejszego zakończenia Promocji. Zmiany w
regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez
Uczestników.
7. Realizacja techniczna
a. Realizację techniczną Promocji w imieniu firmy Trust International B.V.
zapewnia Kellerman Bureau in Actie. Transakcje zakupu Produktów
przesłane przez konsumentów za pośrednictwem tej strony

internetowej są przetwarzane przez Kellerman Bureau in Actie, 1191
BK Ouderkerk aan de Amstel, Derpstraat 26, Holandia
Data ostatniej aktualizacji: 02.04.2021 r.

