
Regulamin Promocji “Idealny 
prezent z Xiaomi” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich od-
bywa się sprzedaż prowadzona pod nazwą “Promocja na otwarcie nowego salonu Mi 
Store w Warszawie” zwany w dalszej części Regulaminu „Promocją”. 

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Mimarkt, Viamind Sp. z o.o., 
REGON: 14106431500000, NIP: 9512225244, KRS: 0000285357 („Organizator”). 

3. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Promocja zostanie przeprowadzona w godzinach otwarcia (10.00 - 22.00) Mi Store 
w Galerii Mokotów w Warszawie w dniu 14.12.2019 lub  do momentu wyprzedania 
produktów przeznaczonych na Promocję.  

5. Opublikowanie Regulaminu Promocji na Stronie Mimarkt.pl jest jednoznaczne z 
podaniem go do wiadomości użytkowników. 

6. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Promocji. 

7. Promocja nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. 
ustawie. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, za-
kładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną 
inną formą przewidzianą w ww. ustawie. 

§ 2 

UCZESTNICY PROMOCJI 



1. Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamiesz-
kałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych biorą udział w Promocji wyłącznie za zgodą swojego przedstawi-
ciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Promocji jest równoznacz-
ne z posiadaniem odpowiedniej zgody). 

2. Uczestnikiem Promocji jest osoba określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, która 
wzięła udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania 
Promocji („Uczestnik”). 

3. Udział w Promocji wymaga akceptacji Regulaminu, którego treść jest dostępna na 
Stronie mimarkt.pl, w Salonie Mi Store  oraz w siedzibie Organizatora. Udział w Pro-
mocji jest jednoznaczny z przystąpieniem do Promocji i jest równoznaczne z akcepta-
cją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 

4. W Promocji nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby 
pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje 
się przepisy o zleceniu z Organizatorem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób, 
do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

§ 3 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest  Mimarkt, Viamind 
Sp. z o.o., REGON: 14106431500000, NIP: 9512225244, KRS: 0000285357 („Orga-
nizator”). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewi-
dzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2016, poz. 922 t.j. ). 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Promocji będą prze-
twarzane wyłącznie celu realizacji Promocji, m.in. skorzystania z Promocji, wydania 
Dodatku, opublikowania zdjęć na stronach internetowych  Organizatora i Xiaomi 
Technology Polska. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbęd-
ne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 



3. Uczestnictwo w Promocji oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowol-
ny, Organizator nie wymaga podawania mu żadnych danych osobowych. 

4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, 
możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarza-
nia. 

§ 4 

ZASADY, PRZEBIEG PROMOCJI I NAGRODY 

1. Z promocji może skorzystać każda osoba, która przyjdzie do salonu Mi Store w 
Warszawie w Galerii Mokotów dnia 14 grudnia 2019 roku spełniając następują-
ce warunki: 

a) Jeden kupujący ma prawo do nabycia tylko jednego produktu biorącego udział 
w promocji. 

b) Kupujący nabywając jakikolwiek produkt w sklepie Mi Store Galeria Mokotów, 
ma prawo do nabycia dodatkowo Mi Smart Band 4 w promocyjnej cenie. 

c) Przy zakupie tylko opaski Mi Smart Band 4 w promocyjnej cenie reguła dodat-
kowej opaski nie obowiązuje.  

d) Osobom otrzymującym Dodatek nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szcze-
gólnych właściwości Dodatku ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, 
rzeczowego). Prawa do Dodatku nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. 

2.  Dodatkowo wszyscy Uczestnicy przybyli do nowego salonu  Mi Store w Galerii 
Mokotów w Warszawie  będą mieli możliwość zakupu produktów objętych Pro-
mocją.  

3. Lista produktów objętych Promocją: 

Nazwa Cena regularna Cena promocyjna Ilość

Mi Air Purifier 2H 499 99 200

MI BAND 4 149 9 860



4. Uczestnicy Promocji są zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu. Nieprze-
strzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w 
Promocji. 

5. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu. 

6. Uczestnicy Promocji, wobec których  zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują 
w mechanizm Promocji lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia 
społecznego, lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wy-
kluczeni z udziału w Promocji. 

Xiaomi Mi Electric 
Scooter Pro 2199 399 10

Mi Robot Vacuum EU 1299 299 10

REDMI NOTE 7 128G 
Black 999 199 10

MI NOTE 10 128G 2499 499 10

Xiaomi Mi True Wire-
less Earbuds 169 84,5 50

Xiaomi Mi True Wire-
less Earphones (Whi-
te)

299 149,5 50

Xiaomi 10000mAh Mi 
Power Bank 2S Black 79 39,5 50

Xiaomi 10000mAh Mi 
Power Bank 2S Sliver 79 39,5 50

Mi Box S EU 329 164,5 50

Mi Portable Electric 
Air Compressor 179 89,5 50

Mi Ionic Hair Dryer 199 99,5 50

Mi Body Composition 
Scale 2 139 69,5 50

Xiaomi Mi Compact 
Bluetooth Speaker 2 49 24,5 30

Xiaomi Mi LED Desk 
Lamp EU 169 84,5 40

Mi Portable Mouse 
(Gold) 89 44,5 50

Xiaomi Mi Home Secu-
rity Camera 360° 
1080P

199 99,5 50

Nazwa Cena regularna Cena promocyjna Ilość



7. Zasady kolejki: jako pierwszą uznaje się osobę, która znajdzie się w wyznaczonej 
strefie kolejki przy salonie Mi Store. Uznajemy tylko jedną kolejkę, zaczynająca 
się od wejścia do Galerii od strony sklepu Peek&Cloppenburg przy ulicy Woło-
skiej. Osoby które będą się ustawiały przed salonem Mi Store przed oficjalnym 
otwarciem galerii handlowej (godzina 8.00) nie będą brane pod uwagę.  

§ 5 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin jest dostępny na Stronie Organizatora Mimarkt.pl, w salonie Mi Store 
przez cały okres trwania Promocji, a ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu 
w siedzibie Organizatora. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji stosuje się przepisy pra-
wa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Uczestnicy Promocji, jak i Organizator, będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 
sporów powstałych na tle Regulaminu Promocji w sposób ugodowy. 

4. Niniejszy Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2019 roku.


