
  Regulamin akcji promocyjnej „Kinowe emocje z Dolby Atmos” 

  

1. Akcja promocyjna „Kinowe emocje z Dolby Atmos” („Akcja”) organizowana jest przez Audio 

Klan Janusz Prządka spółka jawna z siedzibą w Warszawie („Organizator”), ul. Gen. Andersa 

12 lok. LU2, 00-201 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000026488, posiadającą REGON: 011277747, NIP: 526-10-

39-222.  

 

2. Akcja ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 3 kwietnia 2022 r. 

albo do chwili wyczerpania zapasów określonego towaru objętego Akcją.  

 

3. Uczestnikiem Akcji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.   

 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się przez Uczestnika z niniejszym 

regulaminem i dokonanie przez Uczestnika, w okresie trwania Akcji, zakupu jednego z 

poniższych modeli telewizorów („Telewizory”): 

− Loewe bild s.77, 

− Loewe bild v.65,  

− Loewe bild i.65,  

− Loewe bild i.55,  

− Loewe bild i.48.  

 

5. Zakup Telewizora może być dokonany w jednym ze sklepów stacjonarnych Organizatora 

oznaczonych logo „Top Hi-Fi & Video Design” (lista sklepów stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu) albo u jednego z autoryzowanych dealerów Organizatora (lista 

dealerów stanowi załącznik 2 do niniejszego regulaminu). Akcja komunikowana jest także w 

sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem www.tophifi.pl., jednakże 

bez możliwości dokonania transakcji w sklepie internetowym.    

 

6. Przy nabyciu Telewizora Uczestnik otrzyma prawo do dokupienia, wyłącznie w ramach tej 

samej transakcji zakupowej, towarów z poniższej listy („Dodatki”):  

− zestawu w postaci soundbara klang bar 5 z subwooferem sub5 o wartości rynkowej 7.999 

zł w promocyjnej cenie 1,00 zł, pod warunkiem zakupu telewizora Loewe bild s.77 lub 

Loewe bild v.65,  

− dwóch aktywnych głośników klang mr1 o wartości rynkowej 3.398 zł w promocyjnej cenie 

1,00 zł za sztukę, pod warunkiem zakupu telewizora Loewe bild s.77, 

− dekodera CANAL+ BOX o wartości rynkowej 290 zł w promocyjnej cenie 1,00 zł, pod 

warunkiem zakupu telewizora Loewe bild v.65, 

− soundbara klang bar i o wartości rynkowej 1.399 zł w promocyjnej cenie 1,00 zł, pod 

warunkiem zakupu telewizora Loewe bild i.65 lub Loewe bild i.55 lub Loewe bild i.48, 

http://www.tophifi.pl/


− zestawu kart podarunkowych Netflix (e-kody) o wartości rynkowej 520 zł w promocyjnej 

cenie 1,00 zł, niezależnie od modelu zakupionego telewizora. 

7. Telewizor wraz ze wszystkimi przysługującymi przy jego zakupie Dodatkami stanowić będzie 

zestaw („Zestaw”). Cena promocyjna poszczególnych Zestawów oferowanych w ramach Akcji 

wynosi: 

− Loewe bild s.77 + klang bar 5 mr + sub 5 + 2 x klang mr1 + karty Netflix: 55.199 zł, 

− Loewe bild v.65 + klang bar 5 mr + sub 5 + CANAL+ BOX + karty Netflix: 27.599 zł, 

− Loewe bild i.65 + klang bar i + karty Netflix: 17.999 zł, 

− Loewe bild i.55 + klang bar i + karty Netflix: 13.999 zł, 

− Loewe bild i.48 + klang bar i + karty Netflix: 12.499 zł.  

 

8. Ceny określone w pkt 7 niniejszego regulaminu obejmują cały Zestaw. W przypadku 

odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży zgodnie z przysługującymi Uczestnikowi 

uprawnieniami, odstąpienie to może dotyczyć wyłącznie całego Zestawu, zaś Uczestnik 

zobowiązany będzie zwrócić sprzedawcy wszystkie elementy Zestawu. Obowiązek ten nie 

dotyczy odstąpienia od umowy sprzedaży obejmującego wyłącznie Dodatki – w takiej sytuacji 

Uczestnik uprawniony będzie zwrócić sprzedawcy te Dodatki, co do których przysługuje mu 

prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli Uczestnik wykonując przysługujące mu 

uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany będzie zwrócić sprzedawcy 

cały Zestaw, jednakże w Zestawie tym brak będzie określonych Dodatków, wówczas 

sprzedawca przy zwrocie zapłaconej przez Uczestnika ceny potrąci wartość brakujących 

Dodatków, według ich wartości rynkowej wskazanej w pkt 6 niniejszego regulaminu.          

 

9. Wszystkie ceny wymienione w niniejszym regulaminie zawierają podatek VAT.  

 

10. Uczestnik ma prawo wielokrotnego wzięcia udziału w Akcji. Organizator ma prawo odmowy 

sprzedaży Zestawów w ramach Akcji w razie powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, że 

dany Uczestnik bierze udział w Akcji w celach handlowych.      

   

11. Wszystkie towary, które Uczestnik może nabyć w ramach Akcji są fabrycznie nowe, wolne od 

wad fizycznych i prawnych oraz objęte są rękojmią sprzedawcy i gwarancją producenta.  

 

12. W przypadku sklepów Organizatora (zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego regulaminu) 

zakup towarów w ramach Akcji, z wyjątkiem Zestawu obejmującego telewizor Loewe bild s.77, 

może być sfinansowany z kredytu („Kredyt”), o udzielenie którego Uczestnik złoży, za 

pośrednictwem Organizatora, wniosek do Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie („Bank”), ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. Spłata kredytu zostanie 

rozłożona na maksymalnie 50 równych miesięcznych rat.  

 

13. Możliwość sfinansowania kredytem zakupu towarów w ramach Akcji u autoryzowanych 

dealerów Organizatora (zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego regulaminu) wymaga 

wcześniejszej weryfikacji przez Uczestnika u określonego dealera. Postanowienia pkt 14-16 

niniejszego regulaminu nie dotyczą finansowania udzielonego celem dokonania zakupu u 

autoryzowanego dealera Organizatora – każdy dealer stosuje własną politykę kredytowania 

zakupów.       

 



14. Organizator nie odpowiada za proces i wynik weryfikacji zdolności kredytowej Uczestnika, 
który odbywać się będzie w oparciu o dokumenty i dane żądane przez Bank, zgodnie z 
procedurą Banku.  

 

15. Wszelkie koszty związane z udzieleniem i korzystaniem przez Uczestnika z Kredytu poniesie 

Organizator, co stanowi świadczenie ze strony Organizatora na rzecz Uczestnika 

(„Świadczenie”), z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie poniesie tych kosztów, które mogą 

wyniknąć z ewentualnego naruszenia przez Uczestnika warunków umowy kredytowej.   

 

16. Oferowane w ramach Akcji Świadczenie nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne 

świadczenie, w tym na gotówkę.   

 

17. Każdy Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację w związku z Akcją na adres e-mail: 

promo@audioklan.pl. 

 

18. Termin na wnoszenie reklamacji przez Uczestników wynosi 14 dni od zakończenia Akcji. 

Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

19. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.tophifi.pl, w sklepach  

stacjonarnych oznaczonych logo „Top Hi-Fi & Video Design” oraz u autoryzowanych dealerów 

Organizatora biorących udział w Akcji.   

 

20. Informacje na temat ochrony danych osobowych Uczestników dostępne są na stronie 

internetowej www.tophifi.pl w zakładce „Polityka prywatności” oraz w sklepach 

stacjonarnych Organizatora oznaczonych logo „Top Hi-Fi & Video Design”. 

  

 

Załącznik nr 1 - lista sklepów oznaczonych logo „Top Hi-Fi & Video Design” uczestniczących w akcji 

promocyjnej „Kinowe emocje z Dolby Atmos” 

 

Top Hi-Fi & Video Design Białystok 

ul. Jurowiecka 19, 15-101 Białystok 

e-mail: bialystok@tophifi.pl    

tel: 85 722 29 02  

 

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 Częstochowa 

ul. Jana III Sobieskiego 2, 42-217 Częstochowa  

e-mail: czestochowa@tophifi.pl  

tel: 34 355 48 68 

 

Top Hi-Fi & Video Design Gdańsk 

ul. Leśmiana 5 lok. 63 

e-mail: gdansk@tophifi.pl 

tel: 58 719 91 09 

http://www.tophifi.pl/
http://www.tophifi.pl/
mailto:bialystok@tophifi.pl
mailto:bydgoszcz@tophifi.pl


 

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: 41 343 22 80 

  

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 Marki 

ul. Szkolna 34, 05-270 Marki 

e-mail: marki@tophifi.pl 

tel. 22 711 17 74 

 

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 Rzeszów  

ul. Reformacka 1, 35-026 Rzeszów 

e-mail: rzeszow@tophifi.pl  

tel: 17 789 19 89  

 

Top Hi-Fi & Video Design Sopot  

mailto:katowice@tophifi.pl
mailto:kielce@tophifi.pl
mailto:krakow@tophifi.pl
mailto:lublin@tophifi.pl
mailto:lodz@tophifi.pl
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mailto:poznan@tophifi.pl
mailto:posnania@tophifi.pl
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Al. Niepodległości 725, 81-853 Sopot  

e-mail: sopot@tophifi.pl  

tel: 58 551 13 65  

 

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  

 

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 Warszawa  

ul. Romaszewskiego 6, 01-892 Warszawa  

e-mail: warszawa4@tophifi.pl   

tel: 22 412 09 36 

 

Top Hi-Fi & Video Design Wrocław 

ul. Legnicka 46, 53-674 Wrocław 

e-mail: wroclaw@tophifi.pl   

tel: 71 343 08 42  

  

 

Załącznik nr 2 - lista autoryzowanych dealerów Organizatora uczestniczących w akcji promocyjnej 

„Kinowe emocje z Dolby Atmos” 

 

AV.NET Sieci Audiowizualne sp. z o.o.  

https://sklep.hcx.com.pl 

 

Corab Energy sp. z o.o.  

https://hifi.olsztyn.pl/inteligentny-dom 

 

Inlogic sp. z o.o.  

http://inlogic.pl 

 

Cinema Design Jakub Rogalski   

mailto:sopot@tophifi.pl
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http://cinemashop.pl 

 

Audio Color sp.j. 

https://sklep.audiocolor.pl 

 

P.H. ALBATROS Piotr i Wiesław Bielarczyk sp.j.  

https://sklep-albatros.pl 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hi-Fi Exclusive Aleksy, Krzysztof, Damian Siudzińscy sp.j.  

https://hifi24.pl 

 

F.H. Łukasz Król  

https://luke.pl 

 

Sigma Electronics sp. z o.o. 

https://cyfrowedomy.pl 

 

E-Shop sp. z o.o. 

https://audioexpert.pl 


