
Regulamin Promocji „Odbierz 200 zł rabatu na zakupy w sklepie internetowym Sony Centre 

scentre.pl” („Regulamin Promocji”) 

 

1. Organizatorem promocji „Odbierz 200 zł rabatu na zakupy w sklepie internetowym Sony Centre 

scentre.pl” („Promocja”), jest Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet 

22188, Szwecja zarejestrowana w Lund pod numerem: SE 556615-6658 („Organizator”). 

2. Promocja trwa od 9 do 31 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania puli kodów promocyjnych, z 

zastrzeżeniem punktu 8 niniejszego Regulaminu Promocji. 

3. Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które: 

a) są użytkownikami jednego z wymienionych modeli smartfonów Sony Xperia™: Sony Xperia™ Z3, 

Sony Xperia™ Z3 Compact, Sony Xperia™ Z5, Sony Xperia™ Z5 Compact, Sony Xperia™ Z5 

Premium, Sony Xperia™ X, Sony Xperia™ XCompact, Sony Xperia™ X Performance, Sony Xperia™ 

XZ, Sony Xperia™  XZ Premium, Sony Xperia™ XZ1, Sony Xperia™ XZ1 Compact, dalej 

„Urządzenia”; 

b) są użytkownikami aplikacji Xperia Lounge dostępnej do pobrania w sklepie Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonyericsson.xhs&hl=pl; 

c) ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

d) w dniach 9 – 31 stycznia 2018 roku wygenerują za pośrednictwem aplikacji Xperia Lounge kod 

promocyjny i dokonają zakupu w sklepie Internetowym Sony Centre działającym pod adresem 

www.scentre.pl, z zastrzeżeniem punktu  8 niniejszego Regulaminu;  

(dalej „Użytkownik”). 

5. W ramach Promocji Użytkownik uzyskuje kod promocyjny („Kod Promocyjny”) uprawniający do 

otrzymania rabatu („Rabat”) w wysokości  200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych) na zakup w 

sklepie internetowym Sony Centre działającym pod adresem www.scentre.pl („Sklep Internetowy 

scentre.pl”) dowolnego produktu lub produktów marki Sony („Produkt”), przy czym całkowita suma 

wartości kupowanych Produktów nie może być mniejsza niż 250 złotych. 

6. Zakupu Produktów Użytkownik może dokonać wyłącznie w Sklepie Internetowym działającym pod 

adresem www.scentre.pl 

7. Aby skorzystać z Promocji, Użytkownik musi wykonać następujące czynności: 

a) Wejść na news promocyjny opublikowany w aplikacji Xperia Lounge. 



b) Zapoznać się z Regulaminem Promocji i go zaakceptować. 

c) Wygenerować unikatowy Kod Promocyjny, który należy zapamiętać lub zapisać. Na jednym 

Urządzeniu może zostać wygenerowany tylko jeden Kod Promocyjny. Kod Promocyjny składa się z 

unikatowego ciągu cyfr i liter. 

d) Kliknąć „Zrealizuj teraz” i przejść na stronę Sklepu Internetowego scentre.pl  

e) Wybrać i dodać do koszyka Produkt Sony, przy czym całkowita suma wartości Produktów nie może 

być mniejsza niż 250 złotych. 

f) Przejść do koszyka i w polu „Kod rabatowy” wpisać Kod Promocyjny. Kliknąć przycisk Aktywuj, a 

wartość zamówienia zostanie pomniejszona o 200 złotych brutto. 

g) Podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać opcję dostawy oraz płatności. 

h) Zrealizować zamówienie i dokonać płatności. 

8. Rabat zostanie naliczony jedynie dla 100 (słownie: stu) pierwszych zamówień („Zamówienie”) 

zrealizowanych w Sklepie Internetowym scentre.pl w trakcie trwania Promocji, tj. od 9 do 31 stycznia 

2018 roku. 

9. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Sklepu Internetowego scentre.pl 

(„Regulamin Sklepu Internetowego scentre.pl”) dostępnym pod adresem 

www.scentre.pl/shop/aboutus/regulamin 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

- utratę przez Użytkownika unikalnego Kodu Promocyjnego wynikającą z winy Użytkownika lub osób 

trzecich; 

- niezapoznanie się Użytkownika z Regulaminem Promocji i Regulaminem Sklepu Internetowego 

scentre.pl; 

- problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 

szczególności w przypadku problemów technicznych, problemów związanych z jakością usług 

świadczonych bezpośrednio przez dostawcę usług internetowych, problemów z funkcjonowaniem 

strony Sklepu Internetowego scentre.pl oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej; 

- brak możliwości zrealizowania zakupu Produktu z Rabatem związany z przekroczeniem ilości 

Zamówień, o której mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu Promocji; 

- podanie przez Użytkownika błędnych lub cudzych danych podczas realizacji transakcji zakupu 

Produktu; 



- wadliwą lub błędną realizację Zamówienia wynikającą z winy Sklepu Internetowego scentre.pl; 

- niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Zamówienia wynikające z winy Sklepu Internetowego 

scentre.pl lub z problemów związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostawcę 

usług pocztowych, kurierskich oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej. 

11. Administratorem danych osobowych jest Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya 

Vattentornet 22188, Szwecja. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

opisanych w Polityce Prywatności Sony Mobile dostępnej na stronie 

www.sonymobile.com/pl/legal/privacy/ 

12. Regulamin Promocji dostępny jest za pośrednictwem aplikacji Xperia Lounge. 

13. Wszelkie pytania dotyczące Zamówień Produktów można kierować na adres Sklepu 

Internetowego scentre.pl: sklep@scentre.pl lub pod numerem telefonu: 882 562 597. 

14. Administrator danych nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy 

scentre.pl.  

14a. Dane osobowe podawane w procesie zamawiania Produktów na stronie Sklepu Internetowego 

scentre.pl wymagane są w celu realizacji Zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych 

wymaganych w celu realizacji Zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w 

Polityce Prywatności Sklepu Internetowego scentre.pl, dostępnej na stronie 

www.scentre.pl/shop/aboutus/polityka_prywatności. 

 

 


