
 
 REGULAMIN PROMOCJI  
„ZIMOWA PROMOCJA 2017”  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem promocji pod nazwą „ZIMOWA PROMOCJA 2017” jest Audio Klan 
Janusz Prządka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. Andersa 12 
lok.LU2, 00-201 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026488 zwanej w dalszej 
części organizatorem promocji.  

2. Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego 
regulaminu („Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

3. Promocja trwa od 1 listopada 2017 roku do 24 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania 
zapasów. 24 grudnia 2017 r. jest dniem zakończenia promocji „ZIMOWA PROMOCJA 
2017” i jest to ostatni dzień, w którym można dokonać zakupu produktów objętych 
promocją.  

4. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach sieci Top Hi-Fi & Video Design oraz w 
sklepie internetowym www.tophifi.pl .  

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, kuponami oraz kartami 
rabatowymi obowiązującymi w sieci sklepów Top Hi-Fi & Video Design.  

6. Regulamin promocji dostępny jest u sprzedawców w salonach Top Hi-Fi & Video 
Design oraz na stronie internetowej www.tophifi.pl. 

 
UCZESTNICY I WARUNKI PROMOCJI  

1. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby („kupujący”), które przystępując do 
Promocji posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekunów 
prawnych.  

2. Możliwe sposoby płatności: gotówka, przelew bankowy, karta kredytowa, raty 
10x0%.  

3. Zwrot produktu zakupionego w sklepie stacjonarnym musi zostać dokonany w tej 
samej lokalizacji, w którym został dokonany zakup. Lista sklepów w załączniku nr 1 do 
promocji „ZIMOWA PROMOCJA 2017”.  

4. Zwracany produkt musi być kompletny, nowy, bez śladów zarysowań, zabrudzeń w 
oryginalnym opakowaniu nie noszącym śladów użytkowania. W przypadku 
stwierdzenia jednego z powyższych organizator promocji zastrzega sobie prawo do 
pomniejszenia kwoty zwrotu lub odmówienia możliwości zwrotu.  

 
OFERTA RATALNA „RATY 10×0%” 

1. W ramach akcji „ZIMOWA PROMOCJA 2017” dostępna jest oferta ratalna „Raty 
10×0%”.  

2. Z oferty „Raty 10x0” może skorzystać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w czasie 
obowiązywania promocji spełni łącznie następujące warunki: 

a) spełni warunki formalne dla udzielenia kredytu oraz 
b) posiada zdolność do spłaty kredytu umożliwiającą udzielenie kredytu zgodnie 

z zasadami określonymi przez organizatora oraz 

http://www.tophifi.pl/


c) zawrze umowę kredytu w ofercie promocyjnej „Raty 10×0%”. 

3. Oferta „Raty 10×0%” dotyczy zakupu produktów dostępnych w ramach „ZIMOWEJ 

PROMOCJI 2017” oraz asortymentu salonów Top Hi-Fi & Video Design z wyłączeniem 

produktów i zestawów produktowych objętych aktualnie innymi promocjami (w tym 

cenowymi) lub wyprzedażą. 

4. Na każdy zakupiony produkt uczestnik promocji korzystający z oferty ratalnej składa 
osobny wniosek kredytowy. Uczestnik promocji może złożyć dowolną ilość wniosków.   

5. Wysokość raty liczona jest poprzez podzielenie ceny sprzedaży produktu przez 10 rat.   
6. Oferta ratalna nie obejmuje towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem 

promocji. Dla towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia 

zamówienia, a zamówienie złożone przed rozpoczęciem tej promocji, bez względu na 

datę zapłaty całości (reszty) ceny towaru, nie są objęte promocją. 

7. Z oferty ratalnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełnią warunki przyznania 

kredytu przez współpracującą z organizatorem instytucję finansową, tj. Bank BGŻ 

BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, KRS nr 0000011571. 

8. Weryfikacja uczestników promocji korzystających z oferty ratalnej dokonywana 

będzie przez instytucję finansową według jej zasad i w oparciu o jej wymagania 

stawiane kredytobiorcom w zakresie zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu. 

9. Przy składaniu wniosku o kredyt uczestnik promocji będzie zobowiązany w 

szczególności podać instytucji finansowej dane z dowodu osobistego i okazać dowód 

osobisty, podać wysokość uzyskanych dochodów i ewentualnie przedstawić 

dokumenty poświadczające dochody. Instytucje finansowe mogą żądać od 

uczestników promocji dodatkowych informacji lub dokumentów, w szczególności 

dotyczących zdolności spłaty przyznanego kredytu, zgodnie z wymogami instytucji 

finansowej. 

10. Objęcie wybranego towaru możliwością zakupu w ramach oferty „Raty 10×0%” oraz 
ostateczną ofertę ratalną potwierdza pracownik salonu Top Hi-Fi & Video Design. 

11. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia produktu z oferty 
promocyjnej lub odrzucenia możliwości nabycia produktu przez uczestnika promocji 
w ramach oferty „Raty 10×0%” bez podania przyczyny. 

12. Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do modyfikacji 
regulaminu oferty „Raty 10×0%”, jak też prawo do wcześniejszego odwołania akcji 
promocyjnej bez podania przyczyn. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące 
przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będę 
rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.  

2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie 
postanowieniami Regulaminu.  

 
 
 
 



Załącznik nr 1  
Lista sklepów Top Hi-Fi & Video Design, w których można dokonać zakupu w ramach akcji 
„ZIMOWA PROMOCJA 2017”:  
 
Top Hi-Fi & Video Design Bydgoszcz  
Ul. Gdańska 69, 85-021, Bydgoszcz  
e-mail: bydgoszcz@tophifi.pl  
tel: 52 321 24 77  
 
Top Hi-Fi & Video Design Katowice  
Ul. Warszawska 34, 40-008, Katowice  
e-mail: katowice@tophifi.pl  
tel: 32 203 66 72  
 
Top Hi-Fi & Video Design Kielce  
Ul. IX Wieków Kielc 16, 25-516 Kielce  
e-mail: kielce@tophifi.pl  
tel: 722 398 115  
 
Top Hi-Fi & Video Design Kraków  
Ul. Chodkiewicza 4, 31-532 Kraków  
e-mail: krakow@tophifi.pl  
tel: 12 421 38 42  
 
Top Hi-Fi & Video Design Lublin Galeria Gala  
Ul. Fabryczna 2, 20-301, Lublin  
e-mail: lublin@tophifi.pl  
tel: 81 531 78 51  
 
Top Hi-Fi & Video Design Łódź  
Ul. P.O.W. 36/38, 90-123 Łódź  
e-mail: lodz@tophifi.pl  
tel: 42 637 20 06  
 
Top Hi-Fi & Video Design Poznań  
Ul. Woźna 14, 61-777 Poznań  
e-mail: poznan@tophifi.pl  
tel: 61 852 86 48  
 
Top Hi-Fi & Video Design Poznań (Posnania)  
Ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań  
e-mail: posnania@tophifi.pl  
tel: 61 646 16 00  
 
Top Hi-Fi & Video Design Sopot  
Al. Niepodległości 725, 81-853 Sopot  
e-mail: sopot@tophifi.pl  



tel: 58 551 13 65  
 
Top Hi-Fi & Video Design Warszawa  
Ul. Nowogrodzka 44, 00-695, Warszawa  
e-mail: warszawa@tophifi.pl  
tel: 22 628 81 24  
 
Top Hi-Fi & Video Design Warszawa  
Ul. Gen. Andersa 12, 00-201 Warszawa  
e-mail: warszawa2@tophifi.pl  
tel: 22 635 64 63  
 
Top Hi-Fi & Video Design Warszawa  
Ul. Naruszewicza 30, 00-627, Warszawa  
e-mail: warszawa3@tophifi.pl  
tel: 22 844 20 13  
 
Top Hi-Fi & Video Design Wrocław  
Ul. Legnicka 46, 53-674, Wrocław  
e-mail: wroclaw@tophifi.pl  
tel: 71 343 08 42  
 
Top Hi-Fi & Video Design Szczecin  
Al. Papieża Jana Pawła II 47, 70-415 Szczecin  
e-mail: szczecin@tophifi.pl  
tel: 91 422 70 03 


