
REGULAMIN PROMOCJI 
„GRAMY NA MAXA - WILSON 10 LAT GWARANCJI” 

§ 1
Określenie Organizatora i Serwisu 

1. Organizatorem promocji jest producent, właściciel znaku towarowego Wilson i dystrybutor produktów pod tym
znakiem w Polsce i za granicą, Horn Distribution S.A., ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, wpisany do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez XIII Wydz. Gosp. Sądu Rej. Warszawa pod numerem 0000109020, NIP
9511828408, REGON 012977688, kapitał akcyjny, opłacony w całości 1 452 000 zł, zwany dalej „Organizatorem.”

2. Organizator powierzył prowadzenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz rozpatrywania
reklamacji nabywców produktów Wilson własnej jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność serwisową,
SERVICEU ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, dalej zwanej „Serwisem”.

§ 2
Cel Promocji 

1. Organizator gwarantuje użytkownikom wysoką jakość oferowanych głośników pasywnych oferując standardowo
2-letni okres ochrony gwarancyjnej. Niniejsza promocja rozszerza okres ochrony gwarancyjnej okresowo do 10
lat stwarzając dodatkowy argument ułatwiający decyzję o wyborze głośników pasywnych Wilson spośród innych
produktów dostępnych na rynku.

§ 3
Zasady Promocji 

1. Promocja trwa od 1. listopada 2020 r. do 31. grudnia 2023 r.
2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba, która w czasie jego trwania akcji dokona zakupu w 

autoryzowanych sklepach (sklepach rynku tradycyjnego, sieciach handlowych oraz sklepach internetowych) na
terenie Polski, dowolny z produktów określonych w zakresie promocji.

3. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie: osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które jednocześnie
spełnią również pozostałe wymogi uczestnictwa w Promocji.

4. Jedynym warunkiem uczestnictwa w promocji, tj. otrzymania uprawnień do nieodpłatnej, rozszerzonej do
łącznie 10 lat ochrony gwarancyjnej, jest dokonanie zakupu dowolnych głośników pasywnych Wilson w dniach
od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2023 r., co będzie poświadczone datą na dokumencie sprzedaży oraz kartą
gwarancyjną otrzymaną przy zakupie, które są jedynymi podstawami ubiegania się o realizację uprawnień
gwarancyjnych.

5. Uczestnictwo w promocji jest nieodpłatne i automatyczne, w takim znaczeniu, że każdy kupujący głośniki
pasywne Wilson w okresie promocyjnym nabywa prawa do ich 10-letniej ochrony gwarancyjnej.

6. Organizator nie wymaga do uczestnictwa w promocji rejestracji produktów ani innych czynności.
7. Organizator nie zbiera żadnych danych osobowych we własnym imieniu celem realizacji sprzedaży produktów

w niniejszej promocji.
8. Promocją objęte są oferowane przez Organizatora wszystkie głośniki pasywne marki Wilson, zakupione jako

nowe, dostępne we wszystkich autoryzowanych sklepach rynku tradycyjnego, sklepach sieci handlowych oraz
sklepach internetowych.

9. Promocją nie są objęte subwoofery aktywne ze wzmacniaczem, kable ani inne produkty Wilson.
10. Lista wszystkich dostępnych produktów Wilson dostępna jest na stronie internetowej marki, pod adresem

www.wilson-hi-fi.eu oraz Organizatora www.horn.eu.
§ 4

Postępowanie gwarancyjne 
1. Zasady realizacji uprawnień użytkownika z tytułu gwarancji podane są w dołączonej do produktu karcie

gwarancyjnej oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.horn.eu, w zakładce „Serwis”.
2. Serwis każdorazowo w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego, w pierwszej kolejności weryfikuje datę zakupu

produktu i stwierdza zgodnie z nią, czy zgłoszenie kwalifikuje się do standardowej ochrony 2-letniej, czy
rozszerzonej promocyjnej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Do biegu terminu nie wlicza się czasu naprawy, wymiany produktu lub usług wykonanych w ramach gwarancji,
rękojmi lub niezgodności towaru z umową.

Regulamin z dnia 03 stycznia 2023 roku
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