
Regulamin promocji „Idealne trio na kuchenne wyzwania” 

1. Organizatorem promocji „Idealne trio na kuchenne wyzwania” zwanej dalej „Trio” 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 „Trio” organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 01.03.2018 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 odkurzacz Miele Complete C3 Green o wartości 1199 pln brutto, 

który Uczestnik otrzymuje po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie:  

 

Warunki promocji „Idealne trio na kuchenne wyzwania”: 

1. Promocja „Trio” 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 autoryzowanym punkcie handlu detalicznego 2 urządzenia Miele z linii urządzeń 

ContourLine (w tym 1 dowolny piekarnik i 1 dowolną zmywarkę). 

Wykaz urządzeń biorących udział w promocji: 

Piekarniki: H 2265 B, H 2265 BP, H 2561 B, H 2561 BP, H 6160 B, H 6360 BP, H 6100 BM 

Zmywarki: G 4203 i, G 4203 SCi, G 4930 SCi, G 6620 SCi, G 4263 Vi, G 4263 SCVi, G 4980 SCVi, G 6660 

SCVi, G 4680 SCVi, G 4780 SCVi, G 4203, G 4930 SC, G 6000 SC 

     f) zarejestrowały 2 urządzenia na stronie miele.pl/promocja-trio do 30 dni od dnia ich zakupu i 

przeszły pozytywną weryfikację urządzeń pod kątem ich pochodzenia. 

     g) przedstawiły skan lub zdjęcie dowodu zakupu 2 urządzeń objętych promocją tj. oryginalny 

paragon lub fakturę Vat. Urządzenia objęte promocją muszą znajdować się na jednym dowodzie 

zakupu.  

2. Po spełnieniu ww. warunków każdy Uczestnik promocji otrzymuje bezpłatnie odkurzacz Complete 

C3 Green przesyłką kurierską na adres podany podczas rejestracji urządzeń. 



3. Przesyłka zostanie dostarczona uprawnionym do jej otrzymania Uczestnikom w terminie 30 dni od 

dnia rejestracji urządzeń lub pozytywnej weryfikacji urządzenia pod kątem jego pochodzenia. 

Weryfikacja rejestrowanych urządzeń na podstawie wymaganych dokumentów z  pkt  1.g) warunków 

promocji „Trio” następuje w terminie 14 dni licząc od dnia  dostarczenia wymaganych dokumentów.  

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

do zwrotu nagrody w terminie 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zwrotu przez autoryzowany punkt 

sprzedaży. Nagroda w nieużywanym 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. 

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

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

w terminie do 14 dni od daty rejestracji urządzeń. 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 – Trio”. 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. 

 

Udział w promocji „Trio” oznacza akceptację zasad promocji zawartych  

w niniejszym regulaminie. 

 

Miele Sp. z o.o. 


