
Regulamin promocji „Przejmij kontrolę z HIRO" 

(„Regulamin”) 

  

1.    Promocja „Przejmij kontrolę z HIRO” („Promocja") organizowana jest przez NTT System S.A. 
z siedzibą w Zakręcie, Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy 
XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000220535, NIP 113-25-184-15, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 83.100.000,00 PLN  („Organizator”) i dotyczy sprzedaży promocyjnej 
Produktu Promocyjnego w wybranych sklepach internetowych oraz stacjonarnych („Sklepy 
Partnerskie”). 

2. Lista Sklepów Partnerskich opublikowana jest na stronie www.hiro.com.pl  Jednocześnie 
organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy Sklepów Partnerskich w trakcie trwania 
Promocji. 

3.    Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie jej trwania zawrą w Sklepach 
Partnerskich umowę sprzedaży Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu 
(„Uczestnicy”). 

4.    Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski. 

5.    Promocja trwa od dnia [18.03.2019] do dnia [31.05.2019] r. lub do wyczerpania stanów 
magazynowych Produktu Promocyjnego. Organizator poinformuje o wyczerpaniu stanów 
magazynowych Produktu Promocyjnego na stronie www.hiro.com.pl. 

6.    Przez Produkt Promocyjny rozumie się laptop marki HIRO dowolnej serii oraz w dowolnej 
konfiguracji dostępny w Sklepach Partnerskich i sprzedawany w cenach regularnych. 

7.    W ramach Promocji, każdy Produkt Promocyjny sprzedawany jest w zestawie z Pakietem Gracza 
(„Zestaw”)  w skład którego wchodzą: 

a) 1 x Produkt Promocyjny 
b) 1 x mysz komputerowa HIRO Storm, 
c) 1 x podkładka HIRO G2 

Zestaw sprzedawany jest w cenie stanowiącej wartość Produktu Promocyjnego wchodzącego w skład 
Zestawu. 

8.    Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w 
zamian za Pakiet Gracza stanowiący integralną część zestawu. 

9.    Promocję można łączyć z innymi promocjami dostępnymi w Sklepach Partnerskich. 

10.    Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora: 

 NTT System S.A., Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła,  z dopiskiem „Promocja - 
Przejmij kontrolę z HIRO” bądź na adres email: hiro@hiro.com.pl w tytule emaila wpisując „Promocja 

http://www.hiro.com.pl/
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- Przejmij kontrolę z HIRO” nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia Promocji (dla reklamacji 
przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. 
terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego lub pozasądowego. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu 
wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem 
poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób 
reklamacja wpłynęła do Organizatora). 

11.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

12.    Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej 
www.hiro.com.pl. 
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