
 

Regulamin Akcji Promocyjnej  

„Dotknij marzeń z iDream – klienci Citibank mają lepiej”  

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Akcja promocyjna „Dotknij marzeń z iDream – klienci Citibank mają lepiej” prowadzona jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.  
2. Terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:  

1. Akcja promocyjna (Akcja) – oznacza niniejszą promocję, która zostanie przeprowadzona w wyznaczonym okresie na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu 
sklepu iDream.pl;  

2. iDreamCare VIP – obsługa serwisowa Użytkownika w formule Door2Door na terenie całego kraju przez okres dwóch lat od daty sprzedaży.  
3. Karta Citi – karta kredytowa lub debetowa wydana Uczestnikowi przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
4. Organizator – podmiot organizujący Akcję promocyjną, którym jest Eurotel S.A., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców  

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000258070, NIP 586-158-45-25, REGON 191167690,  

kapitał zakładowy w kwocie 749.651,00 złotych, adres: 80-126 Gdańsk, ul. Myśliwska 21;  

5. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, dostępny w siedzibie oraz w Placówkach Organizatora, a także na stronie internetowej  

www.idream.pl;  

6. Regulamin sklepu internetowego iDream.pl – oznacza dokument dostępny w siedzibie oraz w Placówkach Organizatora, a także na  

stronie internetowej www.idream.pl;  

7. Sklep iDream.pl – sklep internetowy pod adresem www.idream.pl  
8. Uczestnik – osoba, która skorzysta z Akcji będąca klientem lub pracownikiem Banku Handlowego w Warszawie S.A. z aktywną Kartą Citi,  

którą Uczestnik ureguluje transakcję zakupu wybranego sprzętu Apple lub akcesoriów.  

§ 2. Zasady ogólne Akcji  

1. W dniach od 26 paz ́dziernika 2017 do odwołania w Sklepie iDream.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaz ̇y, których aktualna lista znajduje się na stronie www.idream.pl 
prowadzona będzie Akcja promocyjna na warunkach przedstawionych w §3 niżej.  

§ 3. Zasady szczegółowe Akcji  

1. Uczestnikowi przysługują następujące rabaty dla poszczególnych kategorii produktowych z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 3 i §3 ust. 4 niżej:  
1. komputery Mac, iPody, Apple TV oraz wszystkie akcesoria – 5 % (pięć procent)  
2. iPad, Apple Pencil i Smart Keyboard, Watch – 4% (cztery procent)  
3. iPhone – 3% (trzy procent)  

2. W okresie od 26 października 2017 do wyczerpania zapasów, nie póz ́niej niz ̇ do 31 grudnia 2017 Uczestnik w Sklepie iDream.pl może zakupic ́ pakiet składający się z 
następujących elementów w cenie specjalnej. Do ceny specjalnej nie ma zastosowania rabat, o którym mowa w §3 ust. 1 wyżej:  

Zestaw składający się z ww elementów w cenie specjalnej może zostać zakupiony wyłącznie w Sklepie iDream.pl. Aby zakupić pakiet specjalny z iPhone 8 64 GB – 
Uczestnik powinien dodac ́ go do koszyka oraz wprowadzić kod promocyjny (pierwsze 6 cyfr Karty Citi) - automatycznie zostanie dodana szybka ochronna oraz usługa 
serwisowa iDreamCare VIP w promocyjnej cenie.  

3. Rabat na zakup produktów dla Uczestników będzie naliczany automatycznie, w zalez ̇nos ́ci od miejsca dokonania zakupu:  
1. w stacjonarnych punktach sprzedaży iDream po okazaniu Karty Citi.  
2. w sklepie iDream.pl po wprowadzeniu kodu promocyjnego. Kod promocyjny stanowi pierwsze 6 (sześć) cyfr karty kredytowej lub debetowej  

(numer bin karty), której włas ́cicielem jest Uczestnik.  

4. Rabaty, o których mowa w §3 ust. 1 nie dotyczą modelu iPhone XS oraz iPhone XS MAX. 
5. Uczestnik nie ma możliwos ́ci otrzymania od Organizatora z ̇adnych świadczeń pienięz ̇nych w związku z Akcją.  

3. Akcja nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami, zniżkami edukacyjnymi oraz nie obejmuje produktów wyprzedaz ̇owych.  

§ 4. Postanowienia końcowe  

1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Akcji będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w związku z Akcją, zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych, a Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.  

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu internetowego iDream.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.  


