
REGULAMIN PROMOCJI „TRY &BUY”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „TRY &BUY” (zwanej dalej „Promocją”) jest 

Luxpiano Grzegorz  Rychlik ul. 27 stycznia 85a 64-980 Trzcianka NIP 

7631926087

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady, 

mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji, jak również prawa i 

obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.

3. Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

a) Pianino Yamaha Serii B – pianino akustyczne Yamaha B1, B2 lub B3 w 

wykończeniu czarny połysk;

b) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak 

również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą 

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, , prowadząca we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca 

czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c) Dealer – Luxpiano Grzegorz  Rychlik ul. 27 stycznia 85a 64-980 Trzcianka 

NIP 7631926087

d) Stary instrument – używane pianino akustyczne znajdujące się u 

Uczestnika.

e) Pakiet świadczeń– zbiór profitów do których uprawniony jest Uczestnik w 

przypadku zakupu albo wynajmu Pianina Yamaha Serii B.

4. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Promocja trwa od 30.03.2020 roku, godz. 00:01 do 31.12.2020, godz. 

23:59:59 lub do wyczerpania Pianin Yamaha Serii B;

6. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 

roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).

7. Promocja ma na celu popularyzację pianin akustycznych Yamaha serii B.



§ 2

Zasady uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który zdecyduje się na zakup lub 

wynajem u Organizatora Pianina Yamaha Serii B.

2. Promocja odnosi się do:

a) sprzedaży Pianina Yamaha Serii B

b) wynajmu Pianina Yamaha Serii B

3. W zakresie sprzedaży Pianina Serii B:

a) Każdy Uczestnik, który zakupi Pianino Yamaha Serii B otrzyma od 

Organizatora Pakiet świadczeń obejmujący:

I. transport Pianina Yamaha Serii B w promieniu 50 km (słownie: 

pięćdziesięciu) od Dealera u którego dokonano zakupu, wraz z wniesieniem, do

miejsca wskazanego przez Uczestnika;

II. 4 (słownie: cztery) profesjonalne strojenia Pianina Yamaha Serii B 

wykonane przez stroiciela wskazanego przez Organizatora: pierwsze zaraz po 

dostawie, drugie w ciągu 35 dni od pierwszego strojenia, kolejne dwa strojenia 

w odstępie 6 miesięcy (słownie: sześciu).Wszystkie strojenia zostaną 

wykonane w okresie 18 miesięcy (słownie: osiemnastu) od pierwszego 

strojenia;

III. bezpłatny odbiór Starego instrumentu od Uczestnika w promieniu 50 km

(słownie: pięćdziesięciu) od Organizatora u którego dokonano zakupu.

4. W zakresie wynajmu Pianina Serii B:

a) Każdy Uczestnik, który wynajmie od Organizatora Pianino Yamaha Serii B 

otrzyma od Organizatora Pakiet świadczeń obejmujący:

I. transport Pianina Yamaha Serii B w promieniu 50 km (słownie: 

pięćdziesięciu) od Organizatora u którego dokonano zakupu, wraz z 

wniesieniem, do miejsca wskazanego przez Uczestnika;

II. 2 (słownie: dwa) profesjonalne strojenia Pianina Yamaha Serii B wykonane 

przez stroiciela wskazanego przez Organizatora. 1 (słownie: pierwsze) strojenie

odbędzie się zaraz po dostawie, 2 (słownie: drugie) strojenie odbędzie się w

drugim miesiącu wynajmu;



III. ustalenie2 (słownie: dwóch) pierwszych rat wynajmu Pianina Yamaha Serii 

B na kwotę 1,23 PLN brutto (słownie: jeden złoty dwadzieścia trzy grosze)

IV. bezpłatny odbiór Starego instrumentu od Uczestnika w promieniu 50 km

(słownie: pięćdziesięciu) od Organizatora u którego wynajęto Pianina Yamaha

Serii B.

b) Szczegóły wynajmu ustanowione będą w umowie najmu instrumentu 

dostarczonej Uczestnikowi przez Organizatora.

5. Pakiet świadczeń nie obejmuje pomocy na następujących obszarach:

a) usterki oraz uszkodzenia mechaniczne Pianina Yamaha Serii B;

b) zużycie eksploatacyjne podzespołów Yamaha Serii B

6. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, w szczególności:

a) z ratami 0%;

b) zniżkami edukacyjnymi;

c) innymi udzielonymi lub oferowanymi rabatami.

7. W przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze 

konsumentów wartość

świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących nagrodę w Promocji, 

jest zwolniona

od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 

68 ustawy z

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j.Dz.U.2019.1387 t.j.)

§ 3

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Luxpiano Grzegorz  

Rychlik ul. 27 stycznia 85a 64-980 Trzcianka NIP 7631926087

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z 

przystąpieniem do Promocji (art. 6 ust. 1 lit. F 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; dalej „RODO”).

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:

a) celu organizacji i prowadzenia Promocji,

b) komunikacji z Uczestnikami,

c) świadczenia usług określonych w Regulaminie.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach 

wskazanych w ust. 3 powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane 

następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i

świadczenia usług w ramach Promocji;

b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania

publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 

realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia 

akcji promocyjnej „TRY &  BUY”. Informacje te są ściśle poufne i 

wykorzystywane wyłącznie przez Administratora.

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie 

danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego 

celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „TRY & BUY”,

zgodnie z art. 28 RODO.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, w tym w zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „TRY & BUY” przez

okres potrzebny do realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej.

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia 

sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało 

miejsce przed wycofaniem zgody.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 



Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

11. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy skontaktować 

się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail 

grzegorzpianista@gmail.com

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest 

równoznaczne z zapoznaniem się  Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu 

oraz jego akceptacją.

2. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: 

Luxpiano Grzegorz  Rychlik ul. 27 stycznia 85a 64-980 Trzcianka 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak

i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Promocji.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym 

Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać 

praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Regulamin oraz zmiany do 

Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej luxpiano.pl oraz będą 

dostępne w siedzibie Organizatora. Informacje o Promocji można uzyskać 

również pod numerem telefonu 516 179 624 (czynny w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz 09-17, opłata za połączenie według cennika 

operatora).

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.

6. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter 

jedynie informacyjny.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma 

Kodeks cywilny.

8. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z

przedmiotową Promocją, jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby 

Organizatora.


