
Regulamin promocji  „AGD małe taniej do 10%!” 

 

§1 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Organizator – TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, przy ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, 

której nadano numer identyfikacyjny NIP 767-10-04-218, o kapitale zakładowym w wysokości 

38 500 000 zł, w całości opłaconym.  

2. Produkt promocyjny – jeden z modeli produktów oferowanych przez Organizatora na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oznaczonych na liście https://www.avans.pl/lista,1447-

agd-male-taniej-do-10. 

3. Kod rabatowy – ciąg znaków, po wpisaniu którego w procesie składania zamówienia, cena 

produktu objętego promocją, ulega obniżeniu; 

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze 

konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z 

przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 

lub zawodową).  

5. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://www.avans.pl/lista,1447-agd-male-

taniej-do-10 utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz 

komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji. 

 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2019-10-17, 

godz. 17:00 do dnia 2019-10-22, godz. 23:59  lub do wyczerpania zapasów.  

3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego z rabatem, możliwie 

największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4 niniejszego 

regulaminu. 

 

 

§3 

Zasady promocji 

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z Kodu 

rabatowego, który to po wprowadzeniu w odpowiednie pole pierwszego kroku ścieżki 
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zakupowej w sklepie internetowym www.avans.pl  obniża wartość Produktu promocyjnego do 

ceny oznaczonej w „załączniku nr 1” 

2. Kod rabatowy jest przypisany do produktów promocyjnych znajdujących się na stronie 

https://www.avans.pl/lista,1447-agd-male-taniej-do-10 oznaczonych fiszką na karcie 

produktu „Sprawdź kod rabatowy”. 

3. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie 

trwania promocji ceny produktów przed użyciem kodu mogą ulec zmianie. Zmianie tej nie 

podlega cena po użyciu kodu rabatowego. 

4. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. 

5. Niniejsza promocja  nie łączy się z innymi równoległymi promocjami związanymi z użyciem 

kodu rabatowego w sklepie internetowym www.avans.pl . 

§4 

Ograniczenia akcji promocyjnej 

1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona. 

2. Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 1 sztuk tego samego produktu 

promocyjnego w ramach trwania akcji promocyjnej. 

3. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją. 

4. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę 

rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. 

5. W sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, 

Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za 

pełną cenę. 

6. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy 

zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

7. Z uwagi na definicję Uczestnika zawartą w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, nie można wziąć 

udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze 

konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z 

prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („na firmę”), a w szczególności 

zamówienia: 

a) przy których zaznaczono opcję „Kupuję jako firma”; 

b) przy których pozostawiono zaznaczoną opcję „Kupuję jako osoba prywatna”, a następnie 

zaznaczono opcję „Chcę podać inne dane do faktury” i podano NIP kupującego; 

c) przy których zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP; 

d) po złożeniu których, na jakimkolwiek etapie (choćby już po odbiorze towaru), kupujący 

poprosił o wystawienie faktury VAT i podany został jego NIP; 

e) przy których kupujący, podający się za konsumenta, w krótkim czasie kupuje wiele 

towarów (zwłaszcza, gdy są to takie same towary), w sposób odbiegający od zwyczajowego 

sposobu kupowania towarów przez konsumentów; 

f) przy których kupujący, podający się za konsumenta, po zrealizowaniu zamówienia 

(odbiorze towaru) dalej odsprzedaje przedmiot zamówienia w celu zarobienia na tym. 

W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywany przez 

kupującego w charakterze konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, 

Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach, 

wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo też domagać się zapłaty ceny za 
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zamówienie z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po dostawie 

przedmiotu zamówienia Organizator dowiedział się okolicznościach przemawiających za tym, 

że kupujący nie działał w charakterze konsumenta. 

 

§5 

Reklamacje 

1. Reklamacje  można  składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego 

na stronie: www.avans.pl/reklamacjezglos.html Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis 

podstawy reklamacji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która 

zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej 

reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona 

reklamacja. 

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz 

obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia 

postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed 

sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z 

dnia 23 września 2016 r. 

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w 

niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą 

promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych 

osobowych Uczestników jest spółka TERG Spółka Akcyjna, która ma swoją siedzibę w Złotowie 

przy ul. Za Dworcem 1D. 

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby 

przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych 

przy korzystaniu ze strony internetowej www.avans.pl , które są dostępne na 

www.avans.pl/s,zasady-przetwarzania-danych.  

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-10-17 

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na 

Stronie internetowej: https://www.avans.pl/lista,1447-agd-male-taniej-do-10  

3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych 

Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie 
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wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej 

zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności 

danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby 

składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do 

osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej 

promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym 

bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których 

stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień 

niniejszego regulaminu, np.: 

a) dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie 

w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. 

przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, 

lub 

b) prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub 

zasad funkcjonowania promocji. 

W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem 

niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio 

z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału 

w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków 

opisanych w niniejszym regulaminie. 

5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części 

Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego 

znajdującego się na stronie www.avans.pl/s,regulamin.  

7. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od 

przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540). 

 

Załącznik nr 1 

 

Indeks Model cena cena po kodzie 

292340 
BLENDER KIELICHOWY HANSSEM 
OZEN (SREBRNY) (PRÓŻNIOWY) 

929,00 836,1 

871711 
CZAJNIK KITCHENAID ARTISAN 
KREMOWY (REG. TEMP.) (1,5L) 

859,99 791 

888703 
PROSTOWNICA REMINGTON S8605 
COLOUR PROTECT 

238,00 219 

888683 
LOKÓWKA REMINGTON CI8605 
COLOUR PROTECT 32MM 

188,00 173 

874605 
EKSPRES KRUPS KP130531 DOLCE 
GUSTO LUMIO CZERWONY 

276,00 254 
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476882 
CZAJNIK MORPHY RICHARDS 102100 
NEW ACCENTS BŁĘKITNY 

314,00 289 

366588 GENERATOR PARY BOSCH TDS4050 669,00 616 

874608 
EKSPRES KRUPS KP1301 DOLCE 
GUSTO LUMIO BIAŁY 

278,00 256 

874607 
EKSPRES KRUPS KP130831 DOLCE 
GUSTO LUMIO CZARNY 

278,00 256 

299701 GRILL CASO GERMANY BQ 2200 269,00 248 

274827 EKSPRES CASO GERMANY COFFE ONE 399,00 368 

898231 
BREVILLE BLEND-ACTIVE PRO FOOD 
MULTIBLENDER PERSONALNY 
VBL212X 

399,00 368 

888511 
PROSTOWNICA BABYLISS ST450E 
PROTECT 

259,00 239 

876038 
MASZYNKA PHILIPS ONEBLADE PRO 
QP6520/20 

299,00 276 

552665 
SZCZOTECZKA ROTACYJNA ORAL-B 
VITALITY D100 SENSI ULTRATHIN 
(CZARNA) 

129,99 120 

847079 PŁYTA CANDY CVG64SGNX 699,00 649 

895015 
ODKURZACZ BISSELL CROSSWAVE PET 
PRO 2225N 

1399,00 1302 

789264 FROTERKA HOOVER F 38PQ RĘCZNY 569,00 530 

780303 
ŻELAZKO BOSCH TDI 903231A (AUTO 
OFF) (3200W) (65 G/MIN) 

399,00 372 

888510 
PROSTOWNICA BABYLISS ST440E 
GOLD CERAMIC 

265,99 248 

871346 ZMYWARKA WHIRLPOOL WFO3T121X 1499,00 1399 

404862 CZAJNIK SENCOR SWK 1778BK 128,00 120 

370659 
ROBOT PLANETARNY SENCOR STM 
6356YL 

799,00 752 

872432 
CZAJNIK BOSCH TWK8613P (STAL-
CZERŃ) (REG. TEMP.) (1,5L) 

255,00 240 

859042 
BLENDER KIELICHOWY PHILCO PHTB 
6000 

193,37 182 

406111 
EKSPRES MORPHY RICHARDS 
ACCENTS 162010 SREBRNY 

324,00 305 

306779 
CZAJNIK KITCHENAID 5KEK1722EOB 
(CZERŃ) (REG. TEMP.) (1,7L) 

649,00 611 

326188 MIKSER KITCHENAID 5KHM9212EER 599,00 564 

104923 
EKSPRES PHILIPS HD7546/20 TERM 
INOX PRZELEWOWY 

259,00 244 

307709 CZAJNIK KITCHENAID STELLA CZARNY 449,00 423 

326198 
CZAJNIK KITCHENAID 5KEK1222EER 
CZERWONY 

449,00 423 

404663 
OPIEKACZ BREVILLE DURACERAMIC 
VST070X 

329,00 310 

881008 
DEPILATOR BRAUN SES 5/880 SILK-
EPIL 5 

329,00 310 



557617 
BLENDER KIELICHOWY BOSCH 
MMB64G3M (INOX-CZERŃ) (800W) 

399,00 376 

328489 
MASZYNKA DO MIĘSA SENCOR SMG 
4381 

279,00 263 

405580 
BLENDER KIELICHOWY BOSCH 
MMBM401W 

185,58 175 

403642 
BLENDER KIELICHOWY SENCOR SBL 
5750SS 

299,00 282 

892015 
SZCZOTECZKA SONICZNA SENCOR SOC 
1100SL 

179,99 170 

728622 
GRILL MORPHY RICHARDS 48018 
(KONTAKTOWY) 

559,00 529 

264408 
ODKURZACZ HOOVER RC81 RC25011 
(BEZWORKOWE) 

440,50 419 

304280 ODKURZACZ KARCHER WD 3 CAR 329,00 313 

886178 
GOFROWNICA BREVILLE 
DURACERAMIC VST072X 

300,00 288 

886878 
EKSPRES KRUPS EA894T EVIDENCE 
(INOX, POJEMNIK NA MLEKO) 

2619,00 2515 

871712 
CZAJNIK KITCHENAID ARTISAN 
CZERWONY (REG. TEMP.) (1,5L) 

859,00 825 

312999 
OPIEKACZ BREVILLE HIGH GLOSS 
VST074X 

329,00 316 

898239 
EKSPRES DO KAWY KOLBOWY 
BREVILLE PRIMA LATTE II SREBRNY 
VCF108X 

1099,00 1056 

857889 
GOFROWNICA DEZAL 301.7B XL 
BLACK (KRATKA GRUBA) 

384,00 369 

285610 
WAGA OSOBOWA CASO GERMANY 
BF4 

282,00 271 

314588 
TOSTER BREVILLE HIGH GLOSS 
VTT688X 

336,00 323 

286988 EKSPRES CASO GERMANY NOVEA C4 442,00 425 

857887 
GOFROWNICA DEZAL 301.6R XXL 
CZERWONA (KRATA GRUBA I 
GŁĘBOKA) 

395,00 380 

550296 
DEPILATOR PANASONIC ES-EL9A-S503 
(RUCHOMA GŁOWICA, NA MOKRO) 

449,00 432 

406272 
CZAJNIK MORPHY RICHARDS ACCENTS 
ROSE GOLD 102105 SREBRNY 

291,00 280 

335136 
CZAJNIK KENWOOD ZJX650WH KMIX 
(BIEL) (1L) 

253,00 245 

 

 

 

 


