
1. Regulamin akcji „Samsung Galaxy Note8 ze stacją dokującą Samsung DeX 
za złotówkę” 

  
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania akcji od dnia 23.08 do 14.09 2017 roku 

lub do wyczerpania zapasów stacji dokujących i/lub wyczerpania puli kodów. 
2. Kody nadaje Morele.net  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 20 A, 31-553 Kraków, NIP: 

9451972201 
 

3. Kody uprawniają ich Posiadaczy do aktywacji ubezpieczenia Samsung Guard dla smartfonu 
Samsung Galaxy Note8. 

 
4. Przed dokonaniem zakupu Użytkownik serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią 

Regulaminu sklepu www.morele.net. 
 

5. Korzystanie z serwisu www.morele.net jest równoznaczne z tym, iż Użytkownik zapoznał 
się i zaakceptował pełną treść Regulaminu bez sprzeciwu. 

 
§ 2 

Kluczowe definicje 
1. Sklep internetowy Morele.net dostępny pod adresem http://www.morele.net, prowadzony 

jest przez firmę Morele.net Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. ul. Fabrycznej 20A, 31-
553 Kraków. Numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 356567685 (wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w 
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511) (dalej: Morele.net lub 
Sprzedawca). 

 
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna 

albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest 
osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, 
upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.  

 
3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego 

 
4. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią 

jego integralną część. 
 

5. Kod rabatowy - bon promocyjny uprawniający jego Użytkownika do zakupu stacji dokującej 
Samsung DeX za 1zł w zestawie ze smartfonem Samsung Galaxy Note8. 

 
6. Produkty – smartfony Samsung Galaxy S8 lub Samsung Galaxy S8+ lub kamera Lamax X8 

Electra oferowane w sklepie Morele.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz 
prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W 
wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w 
dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane. 

 
7. Ceny - Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Morele.net są podawane w 

polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w 
tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną 



wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny 
towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku 
gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata 
w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia. 

 
§ 3 

Informacje o kodach 
1. Kody emitowane są w formie elektronicznej i będą przesyłane na adres mailowy podany w 

zamówieniu w terminie od 14 do 19 dni kalendarzowych od daty odbioru zamówienia.  
 

2. Klient, który w terminie 23.08 – 14.09.2017 r. złoży zamówienie i kupi dowolny Smartfon 
Samsung Galaxy Note8, może zarejestrować się na stronie promocji 
www.guardnote8.samsung.pl do dnia 15.09.2018 r by otrzymać  ubezpieczenie Samsung 
Guard Note8. 
 

3. Klient, który w terminie 23.08 – 14.09.2017 r.  dokonujący zakupów jednego z dwóch modeli 
smartfonów Samsung: 
Samsung Galaxy Note8 Black 
Samsung Galaxy Note8 Gold  
tym samym dodając do koszyka również stację dokującą Samsung DeX i używając Kodu 
rabatowego N8DEX obniży cenę stacji dokującej do 1zł. Kod rabatowy N8DEX jest ważny 
do dnia 14-09-2017 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów stacji dokujących. 
 

4. Jeżeli Klient w okresie trwania promocji nie doda do koszyka smartfonu oraz stacji 
dokującej  i nie użyje Kodu rabatowego, oznaczać to będzie, że nie wyraził chęci 
skorzystania z promocji, tym samym dosłanie stacji dokującej za złotówkę w osobnym 
zamówieniu nie będzie możliwe. 

 
5. Liczba Kodów rabatowych jest ograniczona i wynosi 78 sztuk. 

 
§ 5 

Prawo do odstąpienia od umowy 
1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. 

 
2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Morele.net, może w terminie 

14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem 
kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo 
poinformowany podczas procesu składania zamówienia.  

 
3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, 

przestaje ona wiązać. 
 

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym 
Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w 
przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku 
pozostałych umów od dnia ich zawarcia. 

 
5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w 

tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. 

 

http://www.guardnote8.samsung.pl/
http://www.morele.net/produkt/978080/
http://www.morele.net/produkt/978079/


6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie 
oświadczenia o odstąpienia od umowy. 

 
7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte 

przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub 
osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. 

 
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów 

wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o: 
 

8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 
 8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 
 8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 
 8.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu; 
 
 8.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 6 

Dane osobowe Użytkowników 
1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach 

rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca. 
 

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Morele.net oraz 
umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów 
administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym 
celach marketingowych). 

 
3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych 

odbywa się na zasadzie dobrowolności. 
 

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały 
opisane w polityce prywatności i cookies. 

 
5. Wszelkie reklamacje dotyczące kodów należy kierować bezpośrednio pocztą elektroniczną 

na adres: kody@morele.net lub pocztą tradycyjną na adres Morele.net. W wiadomości 
należy podać swój numer zamówienia z produktem objętym promocją w celu weryfikacji. 

 

mailto:kody@morele.net


§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Pełna i aktualna treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronach sklepu 
Morele.net 

 
2. Sklep Morele.net zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 

 
3. Informacja o zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią Regulaminu po zmianach, 

zostanie upubliczniona na stronie internetowej Sklepu. 


