
 
 

 
Regulamin Akcji promocyjnej 
„Każdy Mac i StarterPack”  

 
§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Akcja promocyjna „Każdy Mac i StarterPack” prowadzona jest zgodnie z warunkami 
niniejszego Regulaminu. 

 
2. Następującym terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: 

a. Organizator – oznacza podmiot organizujący Akcję, 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; 

b. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, dostępny w siedzibie oraz w Placówkach 
Organizatora; 

c. Akcja promocyjna (Akcja) – oznacza niniejszą promocję, która zostanie przeprowadzona 
w wyznaczonym okresie na podstawie Regulaminu; 

d. Uczestnik – osoba, która skorzysta z Akcji. 
 
§ 2. Zasady ogólne Akcji 
 

1. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 luty – 26 
marca 2017 r. w następujących salonach:  

• Salon iDream Białystok, Centrum Handlowe Alfa, ul. Świętojańska 15, tel. 85 876 
20 40;  

• Salon iDream Bydgoszcz, Centrum Handlowe Focus Mall, ul. Jagiellońska 39-47, 
tel. 52 321 01 68;  

• Salon iDream Częstochowa, Galeria Jurajska, al. Woj. Polskiego 207, tel. 34 399 
12 29;  

• Salon iDream Gdańsk, Galeria Madison, ul. Rajska 10, tel. 58 333 73 03; 
• Salon iDream Kielce, Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 342 66 03;  
• Salon iDream Olsztyn, Aura Centrum, al. Piłsudskiego 16, tel. 89 512 21 63;  
• Salon iDream Szczecin, Galeria Kaskada, al. Niepodległości 36, tel. 91 810 22 76;  
• Salon iDream Toruń, Atrium Copernicus, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15, tel. 56 

640 52 50;  
• Salon iDream Łódź, Centrum Handlowe Sukcesja, Al. Politechniki 1, tel. 42 295 02 

01;  
 

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która w czasie trwania Promocji zakupi 
wybrany sprzęt Apple tj. Macbook, Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Pro, Mac mini.  

3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Promocji zapoznał 
się z postanowieniami Regulaminu i je zaakceptował. 

4. Uczestnik biorący udział w Promocji nabywa prawa do otrzymania pakietu szkoleniowego 
StarterPack obejmującego:  



• Przenoszenie zawartości na nowy komputer Mac, wykonywanie kopii zapasowych 
i odtwarzanie zawartości komputera Mac; 

• Uaktualnianie oprogramowania na komputerze Mac; 
• Wsparcie dla przeglądarki Safari, Wsparcie dla aplikacji Mail; 
• Łączenie komputera Mac, telefonu iPhone, iPada, iPoda touch i zegarka Apple 

Watch przy użyciu funkcji integracji; 
• Używanie aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac; 
• Pomoc dotycząca korzystania z Kontaktów, Kalendarzy i Przypomnień iCloud; 
• Inne do indywidualnego ustalenia. 

 
5. Aby skorzystać ze szkoleń Starter Pack należy indywidualnie skontaktować się  

z wybranym salonem iDream w celu umówienia terminu szkolenia. Maksymalny czas 
przeznaczony na szkolenie wynosi dwie godziny. 

6. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania od Organizatora żadnych świadczeń pieniężnych 
w związku z Akcją. 

7. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego www.idream.pl, aby 
skorzystać z promocji należy  wybrać salon, w którym ma odbyć się szkolenie i umówić się 
na dogodny termin. 

8. Ze szkolenia można skorzystać w przeciągu miesiąca od daty zakupu komputera.  
 
§ 3. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin 
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej. 

2.  Organizator może odwołać Promocję w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacja 
o odwołaniu Promocji zostanie umieszczona na stronie internetowej 
http://www.iDream.pl 

3. Zmiana treści Regulaminu oraz odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na prawa już 
nabyte. 

4. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Promocji będą gromadzone i wykorzystywane 
przez Organizatora wyłącznie w związku z Promocją, zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie danych osobowych. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Promocją 

jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 
 

 

http://www.iDream.pl

