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Regulamin Programu 
"30 dni satysfakcji gwarantowanej” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. Program nosi nazwę „30 dni satysfakcji gwarantowanej” i jest organizowany przez 

Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej: „Program”). 
Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” określa warunki i zasady Programu, 
w szczególności określa warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Organizatora oraz 
prawa i obowiązki uczestników Programu (dalej: „Regulamin”). 
 

1.2. Organizatorem Programu jest AGED Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. 3 Maja 8, 
NIP 521-008-04-10, wpisaną do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawa XIV pod numerem 
0000050082 (dalej: „Organizator”). 

 
1.3. Partnerem Programu jest Polam Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy Al. 

Krakowskiej 39, NIP 521-012-17-64, wpisaną do Sądu Rejonowego dla dla M. St. Warszawa XIV 
pod numerem 0000295952 (dalej: „Partner”). 

 
1.4. Czynności związane z realizacją i obsługą Programu wykonuje Organizator. 
 
1.5. Program dotyczy wyłącznie następujących modeli produktów marki Dyson: 

 
• V6 Motorhead 
• V6 New Fluffy 
• V6 Total Clean 
• V8 Absolute 
• Digital Slim 
• DC62 Extra 

 
(dalej: „Produkty objęte Programem”), zakupionych w Okresie trwania Programu 
w sklepie internetowym on-line www.topmarket.pl. Z Programu wyłączone są pozostałe 
produkty oraz akcesoria marki Dyson. 
 

1.6. Celem Programu jest umożliwienie nabywcom któregokolwiek z Produktów objętych Programem 
możliwości ich zwrotu w razie braku zadowolenia z tego produktu, a dodatkowo, pozyskanie od 
nabywców informacji na temat przyczyn braku zadowolenia z Produktów objętych Programem. 

 
1.7. Promocja trwa od dnia 31.03.2017 r. godz. 00:01 do dnia 31.05.2017 r. godz. 23.59 - decyduje 

data i godzina wysłania zamówienia na serwer Sklepu On-line. 
 

1.8. Promocja nie obejmuje produktów zakupionych w systemie ratalnym. 
 

1.9. Miejscem Programu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
2. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 

 
2.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Programu, który w Okresie trwania Programu kupi jeden 

z Produktów objętych Programem i spełni warunki określone w pkt 1 – 3 Regulaminu, prawo do 
otrzymania równowartości ceny brutto tego Produktu objętego Programem - w razie braku 
satysfakcji z tego produktu. 

2.2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące 
warunki (dalej: „Uczestnik”): 

2.a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

2.b) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
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2.c) w czasie trwania Programu dokona zakupu jednego z Produktów objętego Programem 
jako konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, a więc nie w związku z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową,  

2.d) spełni warunki wskazane w punktach 2.4. -2.16. Regulaminu, 

2.e) wyśle kompletny produkt wraz z wypełnionym formularzem i oryginałem dowodu 
zakupu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu – z zastrzeżeniem punktu 2.3. poniżej. 

2.3. W Programie nie mogą wziąć udziału: 

3.a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy 
przygotowaniu i realizacji Programu, 

3.b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki 
organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie 
organów podmiotów wskazanych pod lit. a), 

3.c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu 
Programu, 

3.d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie 
się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 

2.4. Udział w Programie jest dobrowolny. 

2.5. Uczestnictwo w Programie wyłącza możliwość brania udziału w innych promocjach 
organizowanych przez Organizatora w Okresie trwania Programu dotyczących Produktów 
objętych Programem. 

2.6. Warunkiem koniecznym udziału w Programie jest zakup przez Uczestnika w sprzedaży 
detalicznej online w Okresie trwania Programu jednego z Produktów objętych Programem, 
tj. wskazanych w punkcie 1.5. powyżej oraz spełnienie pozostałych warunków Programu 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.7. Z zastrzeżeniem dalszych Postanowień Regulaminu, Organizator przyznaje Uczestnikowi 
Programu, który w Okresie trwania Programu kupi jeden z Produktów objętych Programem, 
prawo do zwrotu Produktu objętego Programem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
jego zakupu i otrzymania równowartości ceny brutto tego Produktu objętego Programem – 
w razie braku satysfakcji z tego produktu.  

2.8. Dla potrzeb Programu przyjmuje się za pierwszy dzień terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, dzień wskazany w dowodzie zakupu jako dzień zakupu przez Uczestnika Produktu 
objętego Programem. 

2.9. W Programie każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz (przysługuje tylko jednokrotne 
uprawnienie do zwrotu na rzecz danej osoby na dany adres). 

2.10. Ostatnim dniem możliwości przesłania zgłoszenia do Organizatora jest 30.06.2017 r. (decyduje 
data wpłynięcia produktu wraz z kompletem dokumentów na adres Organizatora) pod 
warunkiem, że od dnia wskazanego w dowodzie zakupu nie minęło więcej niż 30 dni 
kalendarzowych.  

2.11. W celu przystąpienia do Programu, Uczestnik Programu zobowiązany jest w terminie 30 dni od 
zakupu Produktu objętego Programem: 

a) pobrać formularz ze strony internetowej www.topmarket.pl (dalej: „Strona 
Internetowa”), 

b) wypełnić w sposób kompletny i prawidłowy formularz (dalej: „Formularz”) 
zawierający prawdziwe i aktualne dane Uczestnika, 

c) potwierdzić w Formularzu zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz złożyć 
oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w punkcie 5.1. Regulaminu. 
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2.12. Udział w Programie biorą tylko te Formularze, które spełniają wymagania wskazane 
w Regulaminie. 

2.13. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia i zwrotu produktu na własny koszt. 

2.14. Zwrotu równowartości ceny brutto zakupionego przez Uczestnika Produktu objętego Programem 
dokonuje Organizator poprzez przelew bankowy. 

2.15. Uprawnienie Uczestnika do zwrotu produktu w ramach Promocji nie dotyczy produktów, co do 
których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne 
uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek: 

15.a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub 
konserwacji; 

15.b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; 

15.c) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian 
konstrukcyjnych. 

2.16. W razie przesłania Organizatorowi produktu dotkniętego wadami określonymi w punkcie 2.15. 
lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu, produkt będzie z powrotem 
przesłany Nabywcy na jego koszt, dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, 
zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez oryginalnego dowodu zakupu czy karty 
gwarancyjnej. 

 

3. ZASADY ZWROTU PRODUKTU OBJĘTEGO PROGRAMEM ORAZ ZWROTU 
RÓWNOWARTOŚCI CENY BRUTTO TEGO PRODUKTU 

3.1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika powyższych warunków przystąpienia do Programu, 
Uczestnik może uzyskać zwrot równowartości ceny brutto uiszczonej za ten produkt, pod 
warunkiem: 

1.a) że Produkt objęty Programem jest czysty, sprawny (bez fizycznych uszkodzeń) i kompletny 
(posiada w momencie jego zwrotu te same elementy wewnętrzne i zewnętrzne, które 
istniały przy jego zakupie), 

1.b) że Produkt objęty Programem nie posiada widocznych, wewnętrznych i zewnętrznych 
uszkodzeń lub zarysowań, za wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania, 

1.c) zwrotu przez Uczestnika Produktu objętego Programem w oryginalnym opakowaniu wraz 
z dodatkowymi akcesoriami, które Uczestnik otrzymał przy zakupie Produktu objętego 
Programem, 

1.d) zwrotu dokumentów dotyczących tego produktu, w szczególności ORYGINALNEGO dowodu 
zakupu (paragon), karty gwarancyjnej i instrukcji obsługi, 

1.e) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, zawierającego prawdziwe i 
aktualne dane Uczestnika. 

W Formularzu należy:  

i. podać dane osobowe właściciela rachunku bankowego, na które ma być 
dokonany przelew ze zwrotem należności (imię, nazwisko, adres, numer telefonu 
kontaktowego, adres email, numer rachunku bankowego i nazwę banku, w którym 
Uczestnik posiada rachunek bankowy, przy czym może to być jedynie bank 
z siedzibą na terytorium RP).  

ii. wskazać zakupiony Produkt objęty Programem (wymienić model zwracanego 
produktu, numer seryjny, datę zakupu oraz numer paragonu). 

iii. opisać przyczyny braku satysfakcji z Produktu objętego Programem, 
z zastrzeżeniem punktu 3.4. poniżej. 
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3.2. Uczestnik dokonuje zwrotu produktu na własny koszt, na adres – AGED Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 
budynek C4, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Dyson - Satysfakcja Gwarantowana”. 
 

3.3. Organizator dokona zwrotu kwoty, o której mowa w punkcie 2.1. powyżej, na rachunek bankowy 
Uczestnika wskazany w Formularzu, w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletnej 
i prawidłowej Przesyłki oraz spełnieniu przez Uczestnika warunków udziału w Programie, 
określonych w pkt 1 – 3 Regulaminu. 
 

3.4. Organizator i Partner zapewnia, że opisane przez Uczestnika w Formularzu przyczyny braku 
satysfakcji z Produktu objętego Programem nie stanowią podstawy do niewypłacenia 
Uczestnikowi równowartości ceny brutto Produktu objętego Programem, a mają jedynie walor 
informacyjny (informacje te posłużą do opracowania wyrobów o coraz lepszych walorach 
użytkowych oraz funkcjonalnych). 

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

4.1. Reklamacje dotyczące Programu, w tym jego przebiegu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres: 
AGED Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków z dopiskiem „DYSON”. 
 

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Programu przez cały Okres trwania Programu 
oraz przez 30 dni kalendarzowych po zakończeniu Okresu trwania Programu, tj. do dnia 
30.06.2017 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego na 
kopercie z listem reklamacyjnym. 

 
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Programu, 

telefon kontaktowy, model produktu wraz z datą zakupu jak również opis i wskazanie przyczyny 
reklamacji.  
 

4.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. 
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres 
podany w reklamacji. 

 
4.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia  

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

5.1. Uczestnik udostępnia Organizatorowi dane osobowe właściciela rachunku bankowego (imię, 
nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, nazwę banku, adres e-mail, numer telefonu) 
wyrażając zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora. Dane osobowe 
Uczestnika będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu. 
 

5.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest 
Organizator Programu. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na 
zlecenie Organizatora. 
 

5.3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 

5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w punkcie 5.1. 
zdanie pierwsze, jest niezbędne w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających 
z przeprowadzenia Programu. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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6.1. Zasady przeprowadzania Programu określa niniejszy Regulamin. 
 

6.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.topmarket.pl oraz w siedzibie 
Organizatora – AGED Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków. 

 
6.3. Informacje na temat Programu można uzyskać również pod numerem infolinii 22 7383137 

(czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00). 
 

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 

 
 
 
 
 
Pruszków, dnia 31.03.2017 r. 


