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Regulamin Promocji  
NASTRÓJ SIĘ NA LATO 

 
1. Promocja obowiązuje od 10.05.2021 do 28.05.2021 lub do wyczerpania Kart podarunkowych 

Media Expert. 

2. Każdy klient, który w dniach od 10.05.2021 do 28.05.2021, kupi minimum 50 sztuk T-shirtów 

PROMOSTARS lub CRIMSON CUT z jednego modelu, otrzyma 1 kartę podarunkową MEDIA 

EXPERT o wartości 25 zł. 

3. Przy zamówieniu, wielokrotności 50 sztuk T-shirtów PROMOSTARS lub CRIMSON CUT z 

jednego modelu, zamawiający otrzymuje taką samą wielokrotność kart podarunkowych 

Media Expert o wartości 25 zł. 

4. Karty podarunkowe Media Expert będą w postaci wygenerowanego kodu uprawniającego do 

zniżki 25 zł. i wysyłane drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w zamówieniu. 

5. Karta upoważnia do dokonywania zakupów w sieci sklepów Media Expert na terenie Polski 

oraz w sklepie internetowym www.mediaexpert.pl zgodnie z Regulaminem Karty 

Podarunkowej Media Expert. Karta jest ważna 36 miesięcy od momentu jej aktywacji. Karta 

nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może być zwrócona Wydawcy. Wydawca nie 

ponosi odpowiedzialności za Karty utracone lub zagubione. Regulamin Karty Podarunkowej 

Media Expert jest dostępny na www.mediaexpert.pl/kartapodarunkowa-regulamin   

6. Karty Podarunkowe mogą być realizowane i służyć do zapłaty całości lub części ceny za 

Produkty lub usługi we wszystkich stacjonarnych sklepach Media Expert na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym www.mediaexpert.pl. 

7. Płacąc w www.mediaexpert.pl podaj numer karty i PIN w formularzu wyboru dostawy i 

płatności. Kupując w sklepach, okaż Kasjerowi tylko numer karty - chroń swój PIN i 

wprowadzaj go osobiście. Więcej informacji na www.mediaexpert.pl/kartapodarunkowa 
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8. Aby zrealizować Kartę Podarunkową w sklepie www.mediaexpert.pl należy:    

a/ Dodać swoje Produkty do koszyka,  
b/ Zaznaczyć opcję “chcę zapłacić/dopłacić Kartą Podarunkową“ i wprowadzić numer karty    

oraz PIN,  
c/ Jeśli wartość zamówienia przekracza dostępne na karcie środki, system poprosi o dopłatę 
inną formą płatności.  
 

9. Aby zrealizować Kartę Podarunkową w sklepie stacjonarnym media expert należy: 

a/ Wybrać swoje Produkty w sklepie,  
b/ Podczas płatności przy kasie, okazać sprzedawcy numer karty podarunkowej chroniąc PIN.  
c/ Samodzielnie wpisać kod PIN w celu autoryzacji płatności. 
 

10. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Produkt więcej niż jedną Kartę 

Podarunkową, lecz nie więcej niż 20 Kart Podarunkowych. 

11. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Karty Podarunkowej mogą być zgłaszane mailowo 

na adres dok@mediaexpert.pl formatka ,,reklamacje” na stronie 

www.mediaexpert.pl/reklamacja , albo pisemnie na adres siedziby TERG S.A. ul. Za Dworcem 

1D, 77-400 Złotów lub w dowolnym Sklepie stacjonarnym Media Expert.  

12. Promocji podlegają zamówienia na towar dostępny na magazynie w czasie trwania promocji. 

13. Towar zakupiony w promocji, nie podlega zwrotowi. 

14. Towar zakupiony w promocji podlega reklamacjom jakościowym na standardowych zasadach.  

15. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy zgłaszać pisemnie w punkcie sprzedaży.  


