REGULAMIN „Konkursu Urodzinowego”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „Konkursu urodzinowego” jest F.H.U. AX PRO Katarzyna Szczykutowicz z
siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rutkiewicz 9a, NIP: 9492033888.
2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki uczestnictwa w
okresie trwania promocji.
3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 2 października 2017 roku do 31 października 2017
roku.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. W „Konkursie Urodzinowym” bierze udział Uczestnik, który w dniach określonych w §1 ust.3
zamówi w serwisie Organizatora usługę konserwacji laptopa w promocyjnej cenie 90 zł.
2. Konserwacja laptopa polega na wyczyszczeniu wnętrza laptopa z nagromadzonego kurzu i
brudu (układ chłodzenia, wentylator), wymianie pasty na procesorze, wymianie termopadów,
smarowaniu wentylatora i zawiasów obudowy, czyszczenie lasera napędu dvd, czyszczenie
matrycy oraz klawiatury.
3. Uczestnik może przesłać laptop do serwisu poprzez firmę kurierską. Zlecenie wysyłki może
być złożone przez Organizatora, wówczas do ceny usługi konserwacji doliczany jest koszt 30
zł obejmujący wysyłkę w dwie strony.
4. Każdy Uczestnik Konkursu Urodzinowego zobowiązany jest do wypełnienia karty
uczestnictwa dostępnej w siedzibie lub na stronie www Organizatora oraz po wykonanej
usłudze wystawienia Organizatorowi opinii na jego fanpage'u Facebook lub Mapie Google.
5. Opinia powinna być wystawiona z konta o nazwie zawierającej imię i nazwisko w celu
identyfikacji Uczestnika Konkursu Urodzinowego. W przeciwnym wypadku Uczestnik winien
udowodnić, że konto należy do niego.
6. Wśród wszystkich Uczestników Konkursu zostaną rozlosowane nagrody:
1 miejsce GRA na PC WATCH DOGS 2/ wersja San Francisco – Edycja Kolekcjonerska
2 miejsce ZESTAW GIER na PC ASSASSIN”S CREED CHRONICLES, ASSASSIN'S CREED
BROTHERHOOD, ASSASSIN'S CREED II
7. Losowanie nagród odbędzie się 3 listopada 2017r. Nagrodę za 1 miejsce otrzymuje Uczestnik
wylosowany w pierwszej kolejności. Nagrodę za 2 miejsce otrzymuje Uczestnik wylosowany
jako drugi.
8. Każdy Uczestnik do dnia 6 listopada 2017r otrzyma film z losowaniem nagród na adres
mailowy podany przy zgłoszeniu Uczestnictwa.
§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w siedzibie organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich
otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem
poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.

KONKURS URODZINOWY!
KARTA UCZESTNICTWA
Imię i nazwisko
Nazwa sprzętu/ model
Adres korespondencyjny
Numer telefonu
Adres e-mail
*Kartę zgłoszeniową proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami

Oświadczenia:
1.Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Urodzinowego i akceptuję jego treść.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu Konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).

Kartę uczestnictwa należy złożyć lub wysłać na adres:
Sklep i serwis komputerowy AX PRO
ul. Wandy Rutkiewicz 9A, 50-571 Wrocław
lub mailem: biuro@axpro24.pl
w terminie do 31 października 2017 roku.

