REGULAMIN PROMOCJI “ZACZNIJ GRAĆ NA PIANINIE”
§1
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „ZACZNIJ GRAĆ NA
PIANINIE”, zwanej dalej „promocją”, jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod
numerem KRS 0000718602, NIP: 5223113927, REGON:369494855, kapitał
zakładowy: 125.000.000,00 zł, uiszczony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy pianin CASIO wskazanych w
§2 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Pianina”) w Punktach Sprzedaży określonych poniżej .
3. Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków Regulaminu, otrzyma dostęp (hasło
oraz link) do bezpłatnego kursu nauki gry na pianinie (dalej: „Kurs”).
4. Promocja obowiązuje w Salonach Muzycznych Riff oraz sklepie internetowym
riff.net.pl(dalej: „Punkty Sprzedaży”).
5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 04 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
lub do wyczerpania zapasów promocyjnych (dalej: „Okres promocyjny”).

§2
1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym,
dokonały zakupu jednego z pianin objętych promocją: CDP-S100, CDP-S350, CASIO
CDP-S110 BK, CDP-S110 WE, AP-270 WE, AP-270 BK, AP-270 BN, AP-470 BK, AP-470
BN, AP-470 WE, PX-S1100 BK, PX-S1100 WE, PX-S1100 RD, PX-S3100 BK, PX-S1000 BK,
PX-S1000 WE, PX-S1000 RD, PX-S3000 BK, PX-770 BK, PX-770 WE, PX-770 BN, PX-870
BK, PX-870 BN, PX-870 WE, CDP-S160 RD, CDP-S160 BK,w Punktach sprzedaży oraz
zarejestrowały Pianino na stronie dystrybutora.
2. W celu wzięcia udziału w promocji oraz uzyskania gratisu, uczestnik powinien, w
Okresie promocyjnym, dokonać jednorazowego zakupu jednego z Pianin objętych
promocją, a następnie zarejestrować go w ciągu 30 dni od dnia zakupu na stronie
CASIO MUSIC Polska https://casiomusic.pl/rejestracja-instrumentu/
3. Po zarejestrowaniu Pianina, i mailu potwierdzającym rejestrację, uczestnik otrzyma
dodatkowego maila z linkiem do Kursu oraz kodem dostępu.
4. Dokonanie zakupu Pianina w jednym z Punktów Sprzedaży nie upoważnia do
wydania linku i kodu dostępu do Kursu przez punkt sprzedaży; Kurs wysyłany jest w
wiadomości mailowej po rejestracji Pianina.
5. Gratis nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących
konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania promocji
dokonają w Punkcie sprzedaży transakcji w postaci jednorazowego zakupu
(potwierdzonego jednym paragonem).
7. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów
prawnych.
§3
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenie 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) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781 z późn.zm.).
3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane
w celu realizacji Promocji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest
to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora
danych oraz w celu spełnienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane będą również przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie
wyrażonej przez Uczestników zgody.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Promocji oraz odebrania gratisu.
5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich
danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W tym celu powinny one
skontaktować się z Administratorem Danych.
§4
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać na adres wsparcie.casiomusic@zibi.pl
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od
daty ich otrzymania.
4. Uczestnik, o sposobie rozpatrzenia reklamacji, zostanie powiadomiony listem
poleconym, przesłanym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7
(siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§5
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie dystrybutora
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie, bez podania przyczyny. Jednakże, zmiany w regulaminie nie mogą
jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2022.
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