
Regulamin akcji promocyjnej „iDream CashBack” 
	
	
§ 1. Postanowienia ogólne  
 
 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna 
pod nazwą „iDream CashBack” (dalej: „Promocja”). 
 
Organizatorem Promocji jest Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, zarejestrowany w 
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000258070, NIP: 586-158-45-25, 
adres email: sklep@idream.pl numer kontaktowy: 887 437 326. (dalej: „iDream” lub „Organizator”). 
 

2. Celem promocji jest promowanie wybranych produktów marki Apple wprowadzonych do sprzedaży na 
rynku polskim przez Eurotel S.A. 
 

3. Do udziału w promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie od 
21 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. (dalej: „Okres Promocji”). 

 
4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie zwrot części ceny nabycia produktów 

objętych Promocją, w postaci karty podarunkowej iDream od Organizatora (dalej: Rabat 
Promocyjny), za nabycie objętych Promocją produktów marki Apple, na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

 
5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez iDream (na te same produkty). 

 
 

§ 2. Produkty Promocyjne 
 
 

1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Apple (dalej: „Produkt 
Promocyjny/Produkty Promocyjne”), a mianowicie: 
 

a. Macbook Air 
b. Macbook Pro 
c. Macbook 12 
d. iMac 
e. Mac Mini 
f. Mac Pro  

 
2. Z promocji wyłączony jest MacBook Air 13-inch Core i5 1.6Ghz/8GB/128GB/Intel HD 6000 model: 

MMGF2ZE-A 
 

3. Promocją objęte są jedynie produkty zakupione w następujących Salonach iDream (w tym w sprzedaży 
internetowej na stronie www.idream.pl) 
 

• Salon iDream Białystok, Centrum Handlowe Alfa, ul. Świętojańska 15 
• Salon iDream Bydgoszcz, Centrum Handlowe Focus Mall, ul. Jagiellońska 39-47 
• Salon iDream Częstochowa, Galeria Jurajska, al. Woj. Polskiego 207 
• Salon iDream Gdańsk, Galeria Madison, ul. Rajska 10, 
• Salon iDream Kielce, Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20 
• Salon iDream Olsztyn, Aura Centrum, al. Piłsudskiego 16  
• Salon iDream Szczecin, Galeria Kaskada, al. Niepodległości 36, 
• Salon iDream Toruń, Atrium Copernicus, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15  
• Salon iDraem Łódź, Centrum Handlowe Sukcesja, Al. Politechniki 1  

 



4. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach sprzedaży 
detalicznej (wymienione w § 2 pkt. 2.) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach 
sprzedaży na odległość prowadzonej przez Sklep internetowy www.idream.pl. Do udziału w Promocji 
nie uprawnia nabycie Produktu Premiowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od innych 
działalności gospodarczych nie związanych z Eurotel S.A i siecią sprzedaży iDream lub od osoby 
fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte Produkty Promocyjne 
pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej). 
 

5. Organizator informuje, że Promocja obejmuje produkty marki Apple, które zostały wprowadzone do 
obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Eurotel S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym 
zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 2 i 3 Regulaminu. 
 

6. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer 
EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania 
oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań. 

 
7. Uczestnik promocji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Promocji Rabat Promocyjny za 

maksymalnie 3 sztuki każdego Produktu Promocyjnego. Zgłoszenia przekraczające w/w ilość nie 
uprawniają do otrzymania kolejnego Rabatu Promocyjnego za dany produkt. 

 
 

§ 3. Uczestnictwo w Promocji 
 
 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być: 
 

a. każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie 
Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu 
cywilnego; albo 

b. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający 
miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji 
nabył Produkt Promocyjny. 
 

2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków: 
 

a. zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów 
Promocyjnych), nabytego (nabytych) w Okresie Promocji, w postaci otrzymanego od 
sprzedawcy paragonu, wystawionej przez sprzedawcę faktury detalicznej lub VAT (dalej: 
„Dowód Zakupu”), 

b. dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z postanowieniami §4 
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.idream.pl/cashback.html 

 
3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
 

4. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji  jest 
równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i poddanie się jego postanowieniom. 

 
5. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest 

dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji. 
 
 

§ 4. Zgłoszenie udziału w Promocji 
 

 
1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien 

wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy zawierający 
dane podmiotu, który dokonał lub na rzecz którego dokonano zakupu Produktu promocyjnego, 



udostępniony online w serwisie internetowym Promocji, pod adresem www.idream.pl/cashback.html 
(dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”). 
 

2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
wymaga: 

 
a. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, , adresu e-mail, numeru 

telefonu); 
b. wskazania numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego 

(nabytych) przez Uczestnika w Okresie Promocji, wskazanie miejsca zakupu, w którym nabyto 
Produkt Promocyjny (Produkty Promocyjne), oraz podania numeru karty podarunkowej, która 
została wydana przy zakupie; 
 

3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu 
Promocyjnego, o ile jest ono udokumentowane jednym Dowodem Zakupu. 
 

4. Nie jest możliwe wskazanie w jednym Formularzu Zgłoszeniowym nabycia Produktów Promocyjnych, 
które udokumentowane jest więcej niż jednym Dokumentem Zakupu. Oznacza to, że Produkty 
Promocyjne nabyte w ramach odrębnych transakcji należy zgłaszać wypełniając osobny Formularz 
Zgłoszeniowy dla każdego Dowodu Zakupu. 

 
5. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 

21 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. do godziny 23:59. Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu 
prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego do systemu informatycznego Organizatora. 

 
6. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Organizator dokonuje 

weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Promocji. 
 

7. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające 
załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania Rabatu Promocyjnego. 

 
8. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, dokonanego z 

podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko zgłoszenie dokonane jako 
pierwsze. 

 
9. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Promocji jest Eurotel S.A. z 

siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 000258070, NIP: 586-158-45-25. Dane będą przetwarzane w celu 
realizacji Promocji, w tym wydania Rabatu Promocyjnego, wypełniania przez Organizatora 
obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie wymaganych 
danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują 
automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego 
danych. 

 
10. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi 

wydania Rabatu Promocyjnego. 
 

11. Eurotel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez 
Uczestnika nieprawdziwych danych. 

 
12. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do wydania Rabatu Promocyjnego na osobę 

trzecią. 
 
 
 
 
 



 
§ 5. Rabat promocyjny 
 
 

1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje 
zwrot części ceny nabycia Produktu Promocyjnego w postaci karty podarunkowej iDream (dalej: 
„Rabat Promocyjny”). 

 
2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od rodzaju nabytego Produktu Promocyjnego. I tak, 

Organizator lub upoważniony przez niego podmiot przyznaje za nabycie: 
 

a. komputer o wartości do 4 500 zł brutto – 100 zł 
b. komputer o wartości od 4 501 zł brutto do  6 500 zł – 300 zł 
c. komputer o wartości od 6 501 zł brutto do  9 000 zł – 400 zł 
d. komputer o wartości od 9 001 zł brutto do  11 000 zł – 500 zł 
e. komputer o wartości od 11 001 zł brutto i więcej  zł – 700 zł 

 
 

3. Jeden Uczestnik może otrzymać Rabaty Promocyjne wielokrotnie w ramach Promocji z zastrzeżeniem 
§2 ust. 6. 

 
4. Rabaty Promocyjne wydawane są w postaci karty podarunkowej iDream dołączonej do każdego 

produktu objętego Promocją.  
 

5. Aby otrzymać Rabat Promocyjny na kartę podarunkową należy wypełnić formularz rejestracyjny 
dostępny na stronie www.idream.pl/cashback.html 

 
6. Uczestnik po prawidłowym uzupełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie iDream.pl otrzyma w 

ciągu 7 dni roboczych mailowe potwierdzenie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.  
 

7. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na karcie podarunkowej na 
adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych 
od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez Uczestnika. 

 
8. Rabat Promocyjny nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży 

Produktu. W przypadku uzyskania Rabatu Promocyjnego przez Uczestnika, który odstąpił od umowy 
sprzedaży, Rabat Promocyjny powinien zostać zwrócony, a w przypadku braku jego zwrotu 
Organizator ma prawo odmówić jego realizacji. 

 
 
§ 6. Reklamacje 
 
 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane na adres cashback@idream.pl 
 

2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 30 kwietnia 2017 r. 
 

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, 
dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji 
oraz sprecyzowane żądanie. 

 
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. 
 

5. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów Uczestnik ma 
prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute 
Resolution), dostępnej pod adresem:  

 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

 



6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza 
uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 
 
§ 7. Postanowienia końcowe 
 
 

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Eurotel S.A. oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie 

internetowym, pod adresem www.idream.pl/cashback.html 
 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2017 roku. 
 

	


