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REGULAMIN 
PROGRAM ENTREPRISE DOTYCZĄCY GAMY DRUKAREK DYMO® LABELMANAGER™ 

(PREZENT PRZY ZAKUPIE — PROMOCJA DYMO) 
 
 

1. OFERTA 

Promocja obowiązuje wyłącznie od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku włącznie, jest dostępna dla 
mieszkańców Polski oraz dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych w wymienionych tutaj krajach. Wszyscy 
uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Każdy uczestnik (identyfikowany przez imię i nazwisko, adres, adres e-mail, 
adres IP) może wysłać maksymalnie dwa zgłoszenia. Przysługuje mu maksymalnie jedno bezpłatne urządzenie w 
ramach każdego zgłoszenia pod warunkiem, że została zakupiona wymagana liczba taśm.  
 
Ta oferta jest dostępna dla użytkowników końcowych (korzystających z naszych produktów prywatnie lub 
zawodowo). Oferta jest niedostępna dla sprzedawców lub innych osób nabywających produkt do dalszej 
odsprzedaży. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 
 
Oferta brzmi następująco: 
Za jednoczesny zakup 5 kaset z taśmami DYMO D1 (o szerokości 6, 9 lub 12 mm) wyłącznie w wyżej wymienionych 
krajach użytkownik końcowy może otrzymać za darmo drukarkę etykiet DYMO® LabelManager™ 280 lub 
LabelManager™ PnP (do wyboru). 
 
Lista kaset z taśmami DYMO D1, których zakup upoważnia do udziału w promocji: 

 
6 mm 9 mm 12 mm 

S0720790 6 MM X 7 M — TAŚMA 
CZARNY/ŻÓŁTY 

S0720720 9 MM X 7 M — TAŚMA 
CZARNY/CZERWONY 

S0720570 
 

12 MM X 7 M — TAŚMA 
CZARNY/CZERWONY 
 S0720780 6 MM X 7 M — TAŚMA 

CZARNY/BIAŁY 
S0720710 9 MM X 7 M — TAŚMA 

CZARNY/NIEBIESKI 
S0720560 

 
12 MM X 7 M — TAŚMA 
CZARNY/NIEBIESKI 
 S0720770 6 MM X 7 M — TAŚMA 

CZARNY/PRZEZROCZYSTY 
S0720740 9 MM X 7 M — TAŚMA 

CZARNY/ZIELONY 
S0720590 

 
12 MM X 7 M — TAŚMA CZARNY/ZIELONY 
 

 S0720730 9 MM X 7 M — TAŚMA 
CZARNY/ŻÓŁTY 

S0720580 
 

12 MM X 7 M — TAŚMA CZARNY/ŻÓŁTY 
 

S0720680 9 MM X 7 M — TAŚMA 
CZARNY/BIAŁY 

S0720530 
 

12 MM X 7 M — TAŚMA CZARNY/BIAŁY 
 

S0720670 9 MM X 7 M — TAŚMA 
CZARNY/PRZEZROCZYSTY 

S0720500 
 

12 MM X 7 M — TAŚMA 
CZARNY/PRZEZROCZYSTY 
 S0720700 9 MM X 7 M — TAŚMA 

CZERWONY/BIAŁY 
S0720550 

 
12 MM X 7 M — TAŚMA CZERWONY/BIAŁY 
 

S0720690 9 MM X 7 M — TAŚMA 
NIEBIESKI/BIAŁY 

S0720520 
 

12 MM X 7 M — TAŚMA 
CZERWONY/PRZEZROCZYSTY 
  S0720540 

  
 

 

12 MM X 7 M — TAŚMA NIEBIESKI/BIAŁY 
 

S0720510 
 

12 MM X 7 M — TAŚMA 
NIEBIESKI/PRZEZROCZYSTY 
 

S0720610 
 

12 MM X 7 M — TAŚMA BIAŁY/CZARNY 
 

S0720600 
 

12 MM X 7 M — TAŚMA 
BIAŁY/PRZEZROCZYSTY 
 S0718060 

 
D1 12 MM X 5,5 M TRWAŁA CZARNY/BIAŁY 
EU 
 S0718040 

 
D1 12 MM X 3,5 M TAŚMA NYLONOWA 
BIAŁY, EUR 
  1978364 D1 Durable 12 mm x 5,5 m, czarny druk na 

białym 
 1978365 D1 Durable 12 mm x 3 m, biały druk na 

czarnym 
 1978366 D1 Durable 12 mm x 3 m, biały druk na 

czerwonym 
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 1978367 D1 Durable 12 mm x 3 m, czarny druk na 
pomarańczowym 

 
 

2. UCZESTNICTWO 
 

Aby otrzymać za darmo drukarkę etykiet DYMO® LabelManager™ 210D, LabelManager™ 360D, LabelManager™ 280 
lub LabelManager™ PnP, użytkownik końcowy powinien dokonać jednorazowego zakupu 5 z wymienionych powyżej 
taśm DYMO (taśmy powinny widnieć na tym samym rachunku) w okresie objętym promocją, tj. od 1 stycznia 2018 
roku do 30 kwietnia 2018 roku włącznie. W trakcie promocji każdy uczestnik może wysłać tylko dwa zgłoszenia i 
przysługuje mu wyłącznie jedno urządzenie na zgłoszenie. Oznacza to, że może otrzymać on maksymalnie 2 
urządzenia, ale w tym celu musi wysłać dwa oddzielne zgłoszenia. Następnie klient powinien przesłać poprawnie 
wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu za pośrednictwem strony www.dymo.com/getmoredone do 15 
maja 2018 roku włącznie. Klient powinien przy tym zaznaczyć, które z dostępnych urządzeń chce otrzymać za 
darmo. Promocja nie obejmuje zakupów dokonanych po 30 kwietnia 2018 roku. Wybrane urządzenie zostanie 
wysłane w ciągu 8 tygodni za pośrednictwem poczty na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
 
W wyniku odrzucenia zgłoszenia ze względu na nieprawidłowe i/lub brakujące informacje uczestnik ma 2 tygodnie 
od momentu odrzucenia, aby skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem dymoeurope@newellco.com 
w celu ponownej aktywacji zgłoszenia oraz podania poprawionych i/lub brakujących informacji. W przeciwnym razie 
zgłoszenie zostanie unieważnione.  

 
 

3. ZASTRZEŻENIA 
 

Organizator promocji zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zmodyfikowania i/lub zmiany zasad niniejszej 
promocji w dowolnym momencie, a także do zmiany niniejszego regulaminu bez ponoszenia jakiekolwiek 
odpowiedzialności. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub 
uszkodzenia, bez względu na ich przyczynę, poniesione przez uczestników promocji. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków niniejszej oferty, jeśli takie niedotrzymanie 
zostanie spowodowane wystąpieniem okoliczności uznawanych za siłę wyższą. Takimi okolicznościami mogą być 
m.in. złe warunki pogodowe, pożar, powódź, wojna, trzęsienie ziemi, zamieszki, spór pracowniczy, działania 
terrorystyczne, katastrofy naturalne, wprowadzone prawo lub inne wydarzenia, które bez winy którejkolwiek ze 
stron uniemożliwiają całkowicie wywiązanie się z warunków promocji lub uniemożliwiają realizację promocji w 
sposób satysfakcjonujący. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu usług 
komunikacyjnych takich jak poczta lub Internet. 

 
4. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

 
Niniejszy regulamin podlega prawu Polski, zgodnie z miejscem rejestracji / zamieszkania uczestnika promocji. W 
przypadku zaistnienia sporów dotyczących interpretacji lub stosowania zapisów niniejszego regulaminu w kontekście 
tej oferty decyzję dyrektorów organizatora promocji uznaje się za ostateczną. 
 

5. DANE OSOBOWE 
 

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji niniejszej promocji. Każdy uczestnik promocji ma 
prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także do ich zmieniania i usuwania. W tym celu należy wysłać 
wiadomość e-mail na adres privacy.europe@newellco.comlub list na adres Fine Writing Pens of London Ltd, Colet 
Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP, Wielka Brytania. Nie należy kierować pytań w innych sprawach na te 
adresy, gdyż nie zostaną udzielone na nie odpowiedzi. 
 
W przypadku zgody na otrzymywanie informacji o aktualizacjach oprogramowania, nowych produktach i usługach 
oferowanych przez firmę Dymo należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku 
zgody na otrzymywanie informacji oraz ofert promocyjnych od naszych partnerów i podmiotów stowarzyszonych 
należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym.  

mailto:dymoeurope@newellco.com
mailto:privacy.europe@newellco.com
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Udostępniając nam swoje dane osobowe, uczestnik potwierdza, że rozumie warunki i wyraża zgodę na to, aby dane 
te były przechowywane w Stanach Zjednoczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 
danych, takimi jak europejska dyrektywa o ochronie danych oraz inne krajowe przepisy o ochronie danych. 
 
 

6. ORGANIZATOR PROMOCJI 
 

Organizatorem jest firma Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP
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	(PREZENT PRZY ZAKUPIE — PROMOCJA DYMO)

