
  Regulamin licytacji „Graj i wygraj” 

  

1. Licytacja „Graj i wygraj” („Licytacja”) organizowana jest przez Audio Klan Janusz Prządka 

spółka jawna z siedzibą w Warszawie („Organizator”), ul. Gen. Andersa 12 lok. LU2, 00-201 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000026488, posiadającą REGON: 011277747, NIP: 526-10-

39-222.  

 

2. Licytacja ma charakter elektroniczny i odbywa się na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem www.tophifi.pl.  
 

3. Licytacja odbywa się w trzech okresach: 

- od dnia 28 listopada 2022 r. do dnia 4 grudnia 2022 r. do godz. 24.00, 

- od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 11 grudnia 2022 r. do godz. 24.00, 

- od dnia 12 grudnia 2022 r. do dnia 18 grudnia 2022 r. do godz. 24.00. 

 

4. Uczestnikiem licytacji („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która zarejestruje swoje konto na stronie internetowej pod 

adresem www.tophifi.pl („Konto”), a następnie zaloguje się na swoje Konto. Przy rejestracji 

Konta należy podać własne imię i nazwisko, adres e-mail do kontaktu oraz hasło do logowania 

na Koncie.       

 

5. Wszystkie towary wystawione na Licytacji są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte 

są rękojmią sprzedawcy i gwarancją producenta.  

 

6. Każdy towar oferowany do nabycia w drodze Licytacji wystawiony jest w ilości jednej sztuki. 

W rozumieniu niniejszego regulaminu towarem może być także zestaw wielu towarów 
tworzących funkcjonalną całość, np. zestaw kina domowego.   

 

7. Lista towarów objętych Licytacją w danym okresie Licytacji zostanie udostępniona na stronie 

internetowej pod adresem www.tophifi.pl w pierwszym dniu danego okresu Licytacji.  

 

8. Organizator nie może zmienić ceny wywoławczej towaru w trakcie Licytacji, wycofać towar z 

Licytacji, ani zakończyć Licytacji przed momentem, do którego Licytacja powinna trwać 
zgodnie z ust. 3 niniejszego regulaminu.    

 

9. Uczestnik ma prawo wzięcia udziału w Licytacji wszystkich towarów wystawionych na Licytacji.       

 

10. Organizator w trakcie Licytacji podaje cenę wywoławczą towaru oraz aktualną najwyższą 

ofertę cenową na towar zgłoszoną przez jednego z Uczestników.  

 

11. Uczestnik bierze udział w Licytacji poprzez podanie na stronie internetowej pod adresem 

www.tophifi.pl własnej oferty cenowej na towar wystawiony na Licytacji, która powinna być 
wyższa od aktualnej najwyższej oferty co najmniej o kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty).   

 

12. Zwycięzcą Licytacji danego towaru zostanie ten Uczestnik, którego oferta cenowa będzie 

najwyższa w momencie zakończenia Licytacji, zgodnie z ust. 3 niniejszego regulaminu. 

Zwycięstwo w Licytacji zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail wysłanej przez 
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Organizatora w ciągu 24 godzin od zakończenia Licytacji w danym okresie, na adres Uczestnika 

podany przy rejestracji jego Konta.   

 

13. Uczestnik zobowiązany jest przekazać dane adresowe umożliwiające doręczenie 

wylicytowanego towaru oraz uiścić cenę wylicytowanego towaru przy wykorzystaniu strony 

internetowej, do której link zostanie przesłany Uczestnikowi przez Organizatora w 

wiadomości e-mail, z użyciem adresu podanego przez Uczestnika przy rejestracji jego Konta.   

 
14. Uczestnik traci prawo do zakupu wylicytowanego towaru, jeżeli nie przekaże danych 

adresowych umożliwiających doręczenie wylicytowanego towaru oraz nie uiści ceny 

wylicytowanego towaru przy wykorzystaniu strony internetowej wskazanej przez 

Organizatora w terminie 7 dni od dnia przesłania Uczestnikowi linku do tej strony. W takim 

przypadku prawo zakupu towaru nie przechodzi na innych Uczestników.  

   

15. Każdy Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację w związku z Licytacją na adres e-mail: 

promo@audioklan.pl.  

 

16. Przyczyną reklamacji nie może być zawieszenie dostępu do systemów teleinformatycznych 

albo awaria tych systemów (w tym infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania), w 

wyniku czego oferta cenowa Uczestnika nie została zarejestrowana przez Organizatora. W 

takim przypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników.       

 

17. Termin składania reklamacji upływa w dniu 31 grudnia 2022 r. Organizator rozpatrzy 

reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poprzez wysłanie odpowiedzi na adres 

e-mail Uczestnika podany przy rejestracji jego Konta. 

 

18. Informacje na temat ochrony danych osobowych Uczestników dostępne są na stronie 

internetowej www.tophifi.pl w zakładce „Polityka prywatności”.  
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