
REGULAMIN PROMOCJI „ZGARNIJ 2 DYCHY” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Zgarnij 2 dychy”, zwanej dalej „Promocją”, jest 
MOBILE CITY Bartosz Nosinski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 106/2, 
NIP: 842-17-55-467. zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Promocji jest popularyzacja fanpage-u facebook sklepu internetowego 
MOBILE-CITY.PL dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/mobile-
citypl-458298147663008/ 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od do wyczerpania kuponów rabatowych. 
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c. 
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 §2 NAGRODY 

1. W Promocji zostanie przyznany kod rabatowy w wysokości 20zł na zakup sprzętu 
elektronicznego w tym m.in.: telefonów komórkowych, tabletów, okularów VR, 
konsol. Z promocji wyłączone są: szkła hartowane i folie ochronne, uchwyty 
samochodowe i rowerowe, ładowarki samochodowe, selfie sticki, pokrowce na 
telefon, karty pamięci oraz produkty Xblitz i Overmax. 

2. Kod rabatowy nie dotyczy kosztów wysyłki. 

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest dla osób posiadających zweryfikowane konto na portalu 
Facebook. 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w 

czasie trwania Promocji: 
1. Polubić fanpage na MOBILE CITY na facebook-u. 
2. Napisać w wiadomości prywatnej krótką prośbę o udostępnienie kodu  (obsługa profilu 

w najszybszym możliwym czasie prześle link do aplikacji generującej kody). 
3. Zainstalować  na swoim koncie aplikację „Click Discount” dostępną na stronie: 

https://www.facebook.com/mobile-citypl-
458298147663008/app/168570069959418/ 

4. W trakcie instalacji zgodzić się na udostępnienie danych tj. adres e-mail oraz nazwę 
profilu w celu późniejszej identyfikacji. 

5. Zgoda na instalacje jest równoznaczna z polubieniem fanpage-a 
Organizatora 

5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika 
do Promocji (dalej „Zgłoszenie”). 

6. Uczestnik nie może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie 
ilość Nagród. 

7. Kod rabatowy zostanie wygenerowany i wyświetlony automatycznie po zgodzie na 
instalację aplikacji „Click Discount”. 

8. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania puli nagród. 
9. Kod rabatowy można użyć tylko raz w terminie 60 dni od jego wygenerowania. 



10. Niedozwolone jest sprzedawanie kodu rabatowego natomiast dozwolone jest jego 
udostępnianie osobom trzecim. 

11. W przypadku wykrycia prób oszustwa Organizator ma prawo do anulowania 
transakcji i zablokowania użytkownika. 

12. Promocja nie łączy się z pozostałymi promocjami dostępnymi w trakcie kampanii 
„Zgarnij 2 dychy”. 

 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 
zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@mobile-city.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i 
uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty ich otrzymania. 

4. Odpowiedź na reklamacje uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w przesłanej 
wiadomości. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: https://mobile-
city.pl/Regulaminy-promocji-ccms-pol-36.html 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak 
naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 


