
REGULAMIN PROMOCJI „OTRZYMAJ FILTR WĘGLOWY GRATIS”  

  

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja „Otrzymaj 
filtr węglowy gratis”, zwana dalej „Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest firma TTCP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Siewna 34a, 
31-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000364867, NIP 6772347824, REGON 121334227, adres poczty elektronicznej: 
welcome@airdog.pl, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji  
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane 
osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu i w czasie realizacji 
Promocji.  

4. Czas trwania Promocji: od dnia 1.01.2020 r. od godziny 18:00 do dnia 30.04.2021 r.  
do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 

5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej airdog.pl oraz w siedzibie 
Organizatora.  

6. Uczestnikiem Promocji może być: 

1. osoba fizyczna, która w ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność  
do czynności prawnych, 

2. w czasie trwania Promocji dotrzyma warunków określonych  
w Regulaminie, 

3. zaakceptuje w całości niniejszy Regulamin.  
 

II. Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji 
 

1. Uczestnik dokona zakup oczyszczacza powietrza Airdog X3, Airdog X5 lub Airdog X8  
w jednym z autoryzowanych punktów sprzedaży dostępnych na stronie internetowej 
Airdog.pl (https://airdog.pl/punkty-sprzedazy/). Urządzenie nie musi być zakupione  
w czasie trwania Promocji. 

2. Uczestnik wystawi opinię na temat zakupionego oczyszczacza powietrza Airdog X3, 
Airdog X5 lub Airdog X8 w serwisie Ceneo.pl (https://www.ceneo.pl/) oraz na stronie 
internetowej dystrybutora urządzeń, od którego dokonano zakupu. 

3. Uczestnik po dokonanym zakupie i wystawionej opinii prześle na adres e-mail: 
welcome@airdog.pl potwierdzenie wystawienia komentarza wraz ze zrzutami ekranu 



zawierającymi opinie zamieszczone w wyżej wymienionych serwisach wraz z dowodem 
zakupu urządzenia Airdog X3, Airdog X5 lub Airdog X8, np. fakturą lub paragonem 
fiskalnym. 

4. Uczestnik ma możliwość wielokrotnego wzięcia udziału w Promocji w okresie jej 
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych  
w niniejszym Regulaminie. 

5. W ramach Promocji, po spełnieniu przez Uczestnika wyżej wymienionych warunków, 
Organizator wysyła firmą kurierską DPD na adres wskazany przez Uczestnika filtr 
węglowy (katalizator kompozytowy) – po jednej sztuce do każdego z zakupionych 
urządzeń. Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z towarem i jego wysyłką  
na terenie Polski. 

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary i usługi. 

7. W przypadku wątpliwości Organizatora co do autentyczności dowodów zakupu  
lub innych elementów zgłoszenia, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień – w tym przesłania oryginalnego dowodu zakupu 
urządzeń. 

8. Decyzja o przyznaniu nagrody w ramach promocji następuje w ciągu 7 dni roboczych  
od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń poddawanych 
dodatkowej weryfikacji, czas 7 dni odliczany jest od momentu potwierdzenia 
prawidłowości zgłoszenia. W tym czasie odesłane zostaną również ewentualne  
dokumenty nadesłane przez Uczestnika. 
 

III. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 r. o godzinie 18:00. 

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa  
w Promocji. Treści zawarte w pozostałych materiałach mają jedynie charakter 
informacyjny lub reklamowo-promocyjny. 

3. Udział w Promocji jest jednoznaczny ze zrozumieniem i akceptacją treści Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, 
jednakże zgłoszenia dokonane przed zmianą będą w pełni respektowane na zasadach 
zestawionych w wersji Regulaminu aktualnej w momencie przesłania zgłoszenia. 

5. Uzyskana Nagroda stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania  
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
prawa polskiego. 

 
Udział w promocji jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem). 


