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REGULAMIN PROMOCJI 
prowadzonej pod nazwą 

 „Kup wybrane produkty JBL lub Harman Kardon, a głośnik bądź słuchawki JBL dostaniesz 
za złotówkę” (zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Kup wybrane produkty JBL 

lub Harman Kardon, a głośnik bądź słuchawki JBL dostaniesz za złotówkę” (zwanej dalej „Akcją 
promocyjną”) jest Suport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
z siedzibą w Katowicach, adres: 40-154 Katowice, Aleja W. Korfantego 141 B, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000704215, NIP 6342899136, REGON 367713052.  

 
§ 2 

Zasady Akcji promocyjnej 
1. Akcją promocyjną objęte są wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu 

produkty marki JBL oraz Harman Kardon (zwane dalej „Produktem głównym”) oraz 
głośniki i słuchawki JBL wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu (zwane 
dalej „Produktem dodatkowym”).  

2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, po dokonaniu zakupu od autoryzowanego 
dealera marki JBL i Harman Kardon (lista autoryzowanych dealerów dostępna na stronie 
internetowej https://www.jbl.com.pl/dealerzy,p5.html) jednego z Produktów Głównych 
może, po przesłaniu dowodu potwierdzającego ten zakup na adres admin@jbl.com.pl, 
nabyć Produkt dodatkowy za cenę ustaloną w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 
brutto.  

3. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie pod warunkiem spełnienia 
wymagań przewidzianych w Regulaminie dla każdej z transakcji zakupu będącej podstawą 
udziału. Zwrot towaru (Produktu głównego) wyklucza możliwość uczestnictwa 
w promocji.  

4. Dokument stanowiący dowód/potwierdzenie zakupu Produktu głównego (paragon 
fiskalny lub faktura VAT) należy przesłać na adres admin@jbl.com.pl w celu wyrażenia 
woli wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej wraz z danymi do wysyłki (imię, nazwisko, adres, 
numer telefonu dla kuriera). 

5. Po uiszczeniu ceny zakupu za Produkt dodatkowy w wysokości 1,00 zł przelewem na konto 
bankowe Organizatora (SANTANDER BANK POLSKA, konto bankowe: 86 1090 1809 0000 
0001 2361 0515) i weryfikacji zakupu przez Organizatora, Produkt dodatkowy wysłany 
zostanie na adres wskazany przez Uczestnika promocji na koszt Organizatora. Każdemu 
Produktowi głównemu przypisany jest konkretny Produkt dodatkowy (zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

6. Udział w akcji promocyjnej jest prawem, a nie obowiązkiem Uczestnika. 
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§ 3 
Termin i miejsce Akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie 
zakupu któregokolwiek z Produktów głównych) u jednego z autoryzowanych dealerów 
JBL. Lista autoryzowanych dealerów dostępna na stronie internetowej 
https://www.jbl.com.pl/dealerzy,p5.html. 

2. Akcja promocyjna dotyczy zakupu Produktu głównego dokonanego w terminie od dnia 
1 maja 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

3. Zgłoszenia uczestnictwa w Akcji promocyjnej, w rozumieniu § 2 ust. 4 Regulaminu, należy 
dokonać w terminie od 1 maja 2020 do 15 lipca 2020 roku. 

 
§ 4 

Uczestnicy Akcji promocyjnej 
W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji 
promocyjnej i zdecydują ̨ się na zakup Produktu głównego (zwani w treści Regulaminu 
„Uczestnikami”). Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie posiadają co najmniej 
ograniczonej zdolności do czynności prawnych, uczestniczą za zgodą przedstawiciela 
ustawowego.  

 
§ 5 

Reklamacje i wymiana towarów  
1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik 

może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia nabycia Produktu Dodatkowego lub 
usiłowania nabycia takiego Produktu. 

2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora: e-mail: admin@jbl.com.pl 
z tematem wiadomości „Kup wybrane produkty JBL, a głośnik bądź słuchawki 
dostaniesz za złotówkę”.  

3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-
mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi, a także kopię dowodu 
zakupu. 

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik 
zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na 
adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze lub drogą elektroniczną (e-
mail) lub telefonicznie. 

5. Po wyczerpaniu trybu postępowania przewidzianego w ust.1-4 Uczestnik jest 
uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postepowania sądowego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku powiadomienia go przez 
Uczestnika o zmianie miejsca zamieszkania lub zmianie podanego przez Uczestnika 
adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające 
prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po 
podaniu ich do wiadomości Organizatora, są ̨ zobowiązani niezwłocznie powiadomić 
o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie 
korespondencji.  
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7. Reklamacje dotyczące zakupu Produktu głównego powinny być składane w miejscu 
zakupu. Natomiast reklamacje dotyczące zakupu Produktu dodatkowego powinny być 
składane u Dystrybutora: Suport sp. z o. o. sp. k., al. W. Korfantego 141 B; 40-154 
Katowice; tel. 32 203 45 09. 

8. Uczestnikowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) przysługują wszelkie 
prawa wynikające z jej postanowień. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych 
Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych. 

 
§7 

Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest 

Suport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. z siedzibą w Katowicach przy 
Alei W. Korfantego 141B, 40-154 Katowice. 

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia Produktu 
dodatkowego, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie 
danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla 
prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19).  

 
§8 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin Akcji promocyjnej „Kup wybrane produkty JBL lub Harman Kardon, a głośnik 

bądź słuchawki JBL dostaniesz za złotówkę” dostępny jest na stronie internetowej 
www.jbl.pl oraz na stronie JBL na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Przystępując do Akcji promocyjnej uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią 
Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym 
czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego 
postanowień.  

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest 
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej 
nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).  

 
Wykaz załączników do Regulaminu: 
1/ Załącznik nr 1 – Lista Produktów głównych; 
2/ Załącznik nr 2 – Lista Produktów dodatkowych 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 30 kwietnia 2020 Akcji promocyjnej „Kup wybrane 
produkty JBL lub Harman Kardon, a głośnik bądź słuchawki JBL dostaniesz za złotówkę” 

 
LISTA PRODUKTÓW GŁÓWNYCH 

 
 
JBL Partybox 1000 
JBL Bar 5.1 Surround 
JBL Bar 9.1 True Wireless 
JBL Bar 5.1 
Harman Kardon Citation Bar 
Harman Kardon Citation 500 
Harman Kardon Citation Sub 
Harman Kardon Citation Tower 
Harman Kardon Enchant 800 
Harman Kardon Enchant 1300 
Harman Kardon Enchant Sub 
Harman Kardon Surround 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 30 kwietnia 2020 Akcji promocyjnej „Kup wybrane 
produkty JBL lub Harman Kardon, a głośnik bądź słuchawki JBL dostaniesz za złotówkę” 

 
LISTA PRODUKTÓW DODATKOWYCH 

 
JBL Go 2 za zakup głośnika JBL Partybox 1000 
JBL Tune 290 za zakup soundbara JBL Bar 5.1 Surround 
JBL Go 2 za zakup soundbara JBL Bar 9.1 True Wireless 
JBL Tune 210 za zakup soundbara JBL Bar 5.1 
JBL Go 2 za zakup soundbara Harman Kardon Citation Bar 
JBL Endurance Sprint za zakup głośnika Harman Kardon Citation 500 
JBL Tune 205 za zakup Harman Kardon Citation Sub 
JBL Live 200 BT za zakup kolumn Harman Kardon Citation Tower 
JBL Tune 110 BT za zakup soundbara Harman Kardon Enchant 800 
JBL Tune 115 BT za zakup soundbara Harman Kardon Enchant 1300 
JBL Tune 290 za zakup Harman Kardon Enchant Sub 
JBL Live 200 BT za zakup kina domowego Harman Kardon Surround 


