Warunki ogólne:
Niniejsze Warunki ogólne obowiązują Uczestnika i Organizatora oraz będą rozstrzygające w
razie ewentualnych sprzeczności lub niezgodności w przekazywanych informacjach, np. w
materiałach reklamowych lub promocyjnych. Instrukcje dotyczące zgłoszenia/wniosku
stanowią część niniejszych Warunków ogólnych, a poprzez wzięcie udziału w niniejszej
Promocji uznaje się, że Uczestnik akceptuje te warunki oraz zobowiązuje się ich
przestrzegać. Prosimy o zachowanie ich kopii do celów informacyjnych.
Prawo uczestnictwa
W niniejszej promocji Energizer® uczestniczyć mogą mieszkańcy Polski, którzy ukończyli 18
lat, z wyłączeniem pracowników Organizatora i Administratora, ich firm stowarzyszonych i
agentów, a także członków najbliższej rodziny takich pracowników oraz innych osób
zawodowo związanych z niniejszą Promocją. Firma Energizer nie bierze odpowiedzialności za
zgłoszenia wprowadzone przez osoby nieletnie.
1. Aby wziąć udział w promocji, konieczne jest dokonanie zakupu oraz posiadanie
dostępu do Internetu. A Posiadanie konta Hotels.com nie jest konieczne celem
odebrania upominku. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przesłanie paragonu lub
przekazanie go Organizatorowi na jego prośbę jako dowodu zakupu.
2. Okres promocji: Niniejsza Promocja rozpoczyna się o godzinie 00:01 CEST 1
października 2020 r. i kończy o godzinie 23:59 CET 31 stycznia 2021 r.
3. Instrukcje dotyczące zgłoszenia: Promocja ta jest przeznaczona wyłącznie dla
klientów, którzy wykonali następujące czynności:
• Dokonali zakupu opakowania produktu Energizer®: baterii, akumulatorków,
ładowarek do akumulatorków lub latarek w Okresie promocji
• Odwiedzili stronę www.energizerholidays.com („Strona promocyjna firmy
Energizer”), na której wprowadzili pełne imię i nazwisko, adres e-mail, kod
kreskowy z opakowania oraz na żądanie zdjęcie paragonu, wyraźnie
potwierdzające zakup produktu kwalifikującego do udziału w promocji
• Na podany adres e-mail klienci otrzymają wiadomość z prośbą o weryfikację
przez kliknięcie przesłanego łącza
• Po weryfikacji klienci otrzymają e-mail z unikalnym kodem i łączem do strony
Hotels.com/URL dla tej Promocji
• Aby odebrać upominek, kliknij łącze do strony Hotels.com podane w e-mailu.
4. Zakup produktów Energizer® na licencji nie spełnia warunków uczestnictwa. Zaliczają
się do nich akumulatory samochodowe/do łodzi, ładowarki USB i power banki
(przenośne źródła zasilania).
5. Wszystkie zgłoszenia udziału w Promocji otrzymane po Dacie zakończenia zostaną
automatycznie uznane za nieważne.

6. Upominek: Wszyscy klienci, którzy prawidłowo wykonają kroki wymagane do
dokonania zgłoszenia, otrzymają unikalny kod upoważniający do 10% zniżki na
kolejną rezerwację zakwaterowania w serwisie Hotels.com. Zniżka nie obowiązuje w
odniesieniu do podatków lub opłat.
7. Maksymalnie 1 wniosek na zakupiony produkt i maksymalnie 3 prośby o kod
zniżkowy na Stronie promocyjnej firmy Energizer dziennie.
8. Dodatkowe szczegóły dotyczące Upominku:
a. Zniżka może być wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do zakwaterowania i
dotyczy tylko pierwszego pokoju dowolnej rezerwacji zakwaterowania.
b. Aby skorzystać ze zniżki, należy z góry dokonać pełnej płatności za całą
rezerwację, online.
c. Zniżka dotyczy wyłącznie rezerwacji pobytów obejmujących od jednej do 28
nocy. Wszelkie dodatkowe noce po wykorzystaniu pierwszych 28 nie
otrzymają zniżki.
d. Zniżkę można wykorzystać z innymi ofertami, które na to pozwalają, ale nie
wolno jej łączyć z programem lojalnościowym Hotels.com.
e. Kody należy odebrać do godziny 23:59 GMT 31 sierpnia 2021 r.
f. Kody należy wykorzystać do rezerwacji zakwaterowania, które będzie
zrealizowane przed 31 sierpnia 2022 r.
g. Kody mogą być wykorzystane tylko raz. Kody nie podlegają refundacji ani
reaktywacji, nawet jeśli rezerwacja została anulowana.
h. Oferty nie można wymienić na gotówkę ani żadną inną alternatywę.
i. W razie problemów prosimy o kontakt z https://pl.hotels.com/page/faqslegacy/. Obowiązują wszystkie standardowe Warunki ogólne Hotels.com,
które znajdują się pod adresem:
https://pl.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName
=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Często zadawane pytania serwisu Hotels.com znajdują się tutaj:
https://pl.hotels.com/page/faqs-legacy/
k. Oferta nie będzie przedłużana.
9. Organizator będzie korzystać z dostarczonych mu przez klientów danych osobowych
na potrzeby administrowania tą Promocją i wysyłania wiadomości e-mail w okresie
jej trwania, a także w związku z udziałem klientów w Promocji lub korzystaniem
przez klientów ze strony promocyjnej firmy Energizer. Organizator nie będzie
wykorzystywać tych danych osobowych do jakichkolwiek działań marketingowych,
chyba że uzyska on na to zgodę od klienta. Kliknij, aby zobaczyć nasze zasady
ochrony prywatności oraz informacje na temat sposobu wykorzystywania i
ujawniania przez Organizatora przekazanych mu danych osobowych klientów:
https://energizergrouplegal.com/notices_pl-PL.html
10. Informacje przekazywane Hotels.com w przypadku utworzenia konta będą
przetwarzane zgodnie z polityką prywatności tego serwisu, która znajduje się tutaj:
https://pl.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_PL&locale=pl_PL

11. W przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem ze Strony promocyjnej firmy
Energizer, prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klienta pod adresem
support@energizerholidays.com
Zasady ogólne
12. Warunkiem udziału w tej Promocji jest akceptacja niniejszych warunków przez
Uczestnika, a w szczególności akceptacja tego, że decyzje dotyczące wszystkich
kwestii dotyczących Promocji podjęte przez Organizatora są ostateczne.
13. Upominków nie można przekazywać innym osobom. Upominków nie można
wymienić na inne. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności
Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Upominku zestawem
alternatywnym o podobnej lub większej wartości.
14. Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem przedstawicieli, stron trzecich lub zgłoszenia
wygenerowane automatycznie przez komputer, a także zgłoszenia nieczytelne bądź
niekompletne nie będą przyjmowane.
15. Organizator uczyni wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić poprawne działanie
Strony promocyjnej firmy Energizer przez cały Okres promocji. Niemniej jednak
Organizator nie przyjmie odpowiedzialności za zgłoszenia w Promocji, które zostały
utracone lub opóźnione w trakcie ich przesyłania, niezależnie od przyczyny, w tym na
przykład wskutek awarii sprzętu, usterki technicznej, lub też dowolnego rodzaju
awarii systemów, satelitów, sieci, serwera, sprzętu lub oprogramowania
komputerowego.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji według własnego uznania
każdego Uczestnika, który powoduje uszkodzenie lub wpływa na administrowanie
niniejszą Promocją, na jej bezpieczeństwo, sprawiedliwość, integralność lub
prawidłowy przebieg.
17. Niniejsza Promocja oraz Warunki ogólne podlegają prawu kraju zamieszkania
Uczestnika, a Uczestnicy będą podlegać jurysdykcji sądów właściwych dla ich kraju
zamieszkania.
18. W stopniu dozwolonym przez prawo Organizator, jego przedstawiciele lub
dystrybutorzy bez względu na okoliczności nie będą zobowiązani do wynagrodzenia
Uczestników ani nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia
ciała lub śmierć poniesione wskutek przyjęcia Upominku, z wyjątkiem przypadków, w
których zaistnieją one w wyniku zaniedbania Organizatora, jego przedstawicieli lub
dystrybutorów bądź ich pracowników. Postanowienie to nie ogranicza praw
ustawowych Uczestnika.
19. W przypadku okoliczności będących poza uzasadnioną kontrolą Organizatora lub w
przypadku oszustwa, nadużycia lub błędu (ludzkiego lub komputerowego), które
wpływają lub mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie niniejszej Promocji lub

prawidłowe przyznanie Upominków, oraz w przypadku okoliczności, które sprawiają,
że wymienione zdarzenia są nieuniknione, Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania Promocji lub zmiany niniejszych Warunków ogólnych na dowolnym etapie
trwania Promocji, jednak zawsze dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania
ich skutków dla Uczestników, aby oszczędzić im niezasłużonego rozczarowania.
20. Przystępując do Promocji, Uczestnik potwierdza, że jest uprawniony do wzięcia w
niej udziału i odebrania Upominku. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji
wszystkich zgłoszeń, w tym między innymi do zażądania dowodu uprawniającego
Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji (który musi zostać dostarczony w ciągu 14
dni) oraz do odmówienia przyznania Upominku lub wycofania prawa do otrzymania
Upominku lub do odmówienia dalszego uczestnictwa w Promocji i dyskwalifikacji
Uczestnika, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że nastąpiło naruszenie
niniejszych Warunków ogólnych lub jakiejkolwiek instrukcji stanowiącej część
wymagań Organizatora względem zgłoszenia, bądź w przypadku, gdy Uczestnik
uzyskał nieuczciwą przewagę podczas uczestnictwa w Promocji lub wygrał przy
użyciu nieuczciwych metod. Organizator będzie miał decydujący głos przy
podejmowaniu decyzji, które będą wiążące dla wszystkich stron.
21. Jeśli jakieś z niniejszych postanowień okaże się niezgodne z obowiązującym prawem,
nieprawomocne lub w inny sposób niemożliwe do egzekwowania, postanowienie to
zostanie wyłączone i usunięte z niniejszych Warunków ogólnych, a pozostałe
postanowienia pozostaną utrzymane w mocy.
22. Niniejsze Warunki ogólne będą rozstrzygające w razie ewentualnych sprzeczności lub
niezgodności w przekazywanych informacjach, np. w materiałach reklamowych lub
promocyjnych.
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