Warszawa, dnia 17.05.2017

§1. DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione
znaczenie:
a) Organizator - spółka pod firmą Virtualo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000349437, NIP: 952-20-28-278, telefon: +48 22 461 08 87, email: biuro@virtualo.pl, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 1.002.000 złotych;
b) Regulamin – niniejszy regulamin konkursu;
c) Konkurs – konkurs pod nazwą „Kupuj i wygrywaj” organizowany przez Organizatora

na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu;
d) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie;
e) Sklep – sklep internetowy w domenie www.virtualo.pl,
f) Punkty Virtualo – Doładowanie punktów Virtualo w rozumieniu Regulaminu

Doładowań Punktów Virtualo,
g) Zwycięzca – Uczestnik będący zwycięzcą dziennego etapu Konkursu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba o
ograniczonej zdolności do czynności prawnych może być uczestnikiem Konkursu pod
warunkiem uzyskania zgody jej opiekuna prawnego.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich najbliższa rodzina.

§3. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs prowadzony jest drogą elektroniczną – za pośrednictwem strony internetowej

Organizatora: http://virtualo.pl/
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dysponować urządzeniem (komputer,

telefon komórkowy, tablet), wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym
przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
3. Konkurs trwa w dniach od 18.05.2017 r. od godziny 00:00:00 do 21.05.2017 r. do godziny:

23:59:00 i podzielony jest na cztery dzienne etapy rozpoczynające się o godzinie 00:00:00
i kończące o godzinie 23:59:59.
4. Każdego dnia Konkursu (18, 19, 20 i 21 maja 2017 roku) Zwycięzcą dziennego etapu

Konkursu zostanie ten Uczestnik, który w danym dniu dokonał w ramach Sklepu, zgodnie
z jego regulaminem, zakupu o najwyższej wartości wedle parametru ostatecznej ceny do
zapłaty wszystkich kupowanych produktów z koszyka, z wyłączaniem Punktów Virtualo
(pod uwagę brana jest wartość do zapłaty z koszyka) i dokonał za nie płatności w dostępny
w ramach Sklepu sposób.
5. W okresie obowiązywania Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jeden raz. Jeśli

Zwycięzca w kolejnych dniach trwania Konkursu, znów dokona zakupów za najwyższą
kwotę, nagrodę otrzymuje osoba, która była druga w kolejności.
6. W Konkursie brana jest pod uwagę wartość pojedynczego koszyka. Jeśli Uczestnik dokona

dwóch różnych transakcji, wartość kupionych produktów w obu transakcjach nie będzie
sumowana.
7. Jeśli dwóch (lub więcej) Uczestników dokona zakupu na tę samą najwyższą kwotę, nagroda

zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich Zwycięzców.
8. Nagrodą w Konkursie jest 50 000 Punktów Virtualo o wartości 500 zł brutto.
9. Uczestnik, który zdobył nagrodę wymienioną w ust. 8 musi posiadać aktywne konto (być
zarejestrowanym użytkownikiem) w Sklepie. Nagroda będzie przekazana mailowo w

formie kodu. Kod można zrealizować pod linkiem: https://virtualo.pl/?go=code
10. Nagroda wymieniona w ust. 8 nie podlega wymianie na inne nagrody/środki pieniężne.
11. Punkty Virtualo Zwycięzca może przeznaczyć na produkty dostępne w ofercie Sklepu

zgodnie z Regulaminem Doładowań.
12. Organizator będzie kontaktował się ze Zwycięzcą Konkursu droga mailową (na adres
mailowy przypisany do konta w Sklepie). Organizator nie odpowiada za podanie przez
Uczestnika nieaktualnego/błędnego adresu e-mail, który uniemożliwi skontaktowanie się
ze zwycięzcą.
13. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi: 22 maja 2017 r.
§4. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik Konkursu może składać:

a)

pisemnie na adres: Virtualo sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017
Warszawa

b)

mailowo na adres: biuro@virtualo.pl

c)

telefonicznie: +48 22 461 08 87

2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail/adres do
korespondencji oraz opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dokłada wszelkich
starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i
terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
4.

Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z

żądaniem Uczestnika Konkursu, może on zwrócić się do Organizatora o ponowne
rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej odpowiedzi na
reklamację.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w
niniejszym Regulaminie.
2. Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2009

roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie

danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), o ile dane takie
będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator
informuje Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w
siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu
zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

