
Regulamin promocji „Zestaw WTV w prezencie” 

1. Organizatorem promocji „Zestaw WTV w prezencie” zwanej dalej „WTV” jest firma Miele Sp. z o. o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, KRS 0000122417, 

REGON 012659244. 

2. Promocja „WTV” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 23.04.2018 r. do 30.06.2018 r. 

4. W promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub partnerami handlowymi firmy 

Miele Sp. z o.o. 

5. Nagrodą za udział w promocji jest listwa WTV 501 lub WTV 502 o wartości 299 PLN brutto, którą 

Uczestnik otrzymuje po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie. 

 

Warunki promocji „Zestaw WTV w prezencie” 

1. Promocja „WTV” jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w 

promocji spełniają następujące warunki: 

     a) ukończyły 18 rok życia, 

     b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

     c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

     d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, 

     e) zakupiły w sklepie internetowy www.shop.miele.pl 2 urządzenia Miele (w tym 1 pralkę i 1 

suszarkę z wykazu urządzeń biorących udział w promocji). 

Wykaz urządzeń biorących udział w promocji: 

Pralki: WDB 030 WCS Eco, WDD 030 WCS EcoPlus, WCE670 TDos Wifi, WCG130 XL, WCI670 TDos 

XL&Wifi, WCI330 PWash 2.0 XL, WKH 132 WPS, WMH 261 WPS PWash 2.0 & Tdos, WKR 571 WPS 

PWash 2.0 & TDos XL, WMV 963 WPS PWash&TDos XL Tronic 

Suszarki: TDB 230 WP Active, TCE 530 WP Active Plus, TKG 850 WP SFinish&Eco, TMG 840 WP 

SFinish&Eco, TKR 850 WP SFinish&Eco XL, TMV 843 WP SFinish&Eco XL Tronic 

     f) podczas dokonywania zamówienia w sklepie internetowym www.shop.miele.pl w okienku 

„Komentarz” dodały opis „Listwa łącząca w prezencie”. 

2. Po spełnieniu ww. warunków każdy Uczestnik promocji otrzymuje bezpłatnie odpowiednią listwę, 

przesyłką kurierską na adres podany podczas składania zamówienia. 

3. W razie zwrotu urządzeń biorących udział w promocji Uczestnik promocji zobowiązany jest również 

do zwrotu nagrody w terminie 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zwrotu. Nagroda w nieużywanym 
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stanie oraz oryginalnym opakowaniu powinna być zwrócona na adres: Miele sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 

02-683 Warszawa. Koszty zwrotu nagrody ponosi Uczestnik promocji. 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie lub na adres mailowy info@miele.pl podając w temacie wiadomości „Reklamacja – Listwa”  

w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 

w formie pisemnej decyduje data nadania maila lub data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje 

powinny być zgłaszane na adres:  

Miele Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Listwa”. Reklamacje 

rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w 

ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie 

powszechnym. 

5. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia promocji oraz 

innych działań marketingowych, jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji. Dane osobowe 

uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zm.)  Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne 

do wzięcia udziału w Promocji.  Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na 

zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy 

zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach i w zakresie 

wskazanych powyżej. 

Postanowienia ogólne 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

Udział w promocji „Zestaw WTV w prezencie” oznacza akceptację zasad promocji zawartych  

w niniejszym regulaminie. 

 

Miele Sp. z o.o. 

 


