Regulamin YI Family
Aby aktywować Rozszerzoną Gwarancję oraz możliwość korzystania z promocji zawartych w “YI
Family”, należy zarejestrować produkt internetowo w terminie czternastu (14) dni od zakupu oraz
zaakceptować warunki rozszerzenia gwarancji YI i rejestracji internetowej.
Rozszerzenie standardowej gwarancji. Produkt musi być zarejestrowany, a rozszerzona gwarancja
musi być aktywowana online na stronie yi.pl/yi-family. Gwarancja musi zostać aktywowana w ciągu
14 dni od daty zakupu produktu YI. Rozszerzona gwarancja nie obejmuje oprogramowania, baterii,
urządzeń peryferyjnych, darmowych akcesoriów , ani uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika.
Usługę można aktywować tylko w kraju, w którym zakupiono nowy produkt YI od autoryzowanego
Polskiego dystrybutora. Gwarancja obejmuje jedynie usługi serwisowe dostępne w kraju, w którym
zakupiono produkt.
Przedłużonym okresem okresem gwarancji objęte są produkty zakupione od 1 maja 2019 r.
(włącznie). Gwarancja na poszczególne serie produktów YI zostanie wydłużona o dany okres:
•
•
•
•
•

seria YI Home – o 1 rok,
seria YI Outdoor – o 6 miesięcy,
seria YI Dash – o 6 miesięcy,
seria YI Dome – o 3 miesiące,
seria YI Action – o 3 miesiące.

Z niniejszej gwarancji wyłączone są błędy i uszkodzenia wskutek nieprawidłowego użytkowania,
nieprawidłowego ustawienia albo instalacji, oddziaływań zewnętrznych, np. szkody powstałe w
trakcie transportu, uszkodzenia spowodowanych wstrząsem albo uderzeniem, naprawami albo
modyfikacjami dokonanymi przez nieupoważnione osoby trzecie. Poza tym wyłączone są szkody,
które powstały w wyniku zastosowania materiałów eksploatacyjnych nie spełniających wymogów
technicznych.
Użytkownik dołączając do YI Family wyraża zgodę na dopisanie podanego adresu e-mail do bazy
newslettera i otrzymywanie wiadomości handlowych oraz marketingowych od JBTS sp. z o.o. sp.
komandytowa.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Należy dokonać zakupu fabrycznie nowego produktu (YI HOME, Dome, Outdoor, Dash,
Action, VR) na stronie YI.pl lub w sklepach x-kom, EuroRTVAGD, MediaExpert,
Wideorejestratory24.pl, Cyfrowe.pl, NEONET, RBL24.pl, Camonboard, Kasini, Logomen,
OleOle, Faxtel, WINTEL
2. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.yi.pl i załączyć skan
dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT najpóźniej do 14 dnia od daty zakupu (chyba, że
dostępna pula produktów objętych promocją zostanie wyczerpana przez uczestników we
wcześniejszym terminie), a następnie wysłać go za pośrednictwem tej strony internetowej.
Po naciśnięciu przycisku „Wyślij ” zgłoszenie zostanie potwierdzone odpowiednim
komunikatem.
3. Administrator potwierdzi zgłoszenie mailem zwrotnym z informacją o statusie zgłoszenia.
4. Każdy PRODUKT musi zostać zarejestrowany na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym
opatrzonym kolejnym numerem zgłoszenia.

PROMOCJA obowiązuje od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania puli produktów
objętych promocją.
Organizator JBTS sp. Z o.o sp. Komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za terminy wystawiania
dokumentów zakupu (paragon/faktura) przez inne sklepy. UCZESTNIK PROMOCJI jest zobowiązany do
zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego, a także do podjęcia wszelkich działań aby
uzyskać potrzebny do rejestracji dowód zakupu w terminie wymaganym do rejestracji w PROMOCJI
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania PROMOCJI,
jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników PROMOCJI

1. UCZESTNIKOM przysługuje prawo do:
• uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
• żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną̨̨̨
wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
• przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
• złożenia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane
sprzecznie z prawem.
2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny
być kierowane do ADMINISTRATORA.
3. ADMINISTRATOR powierza przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKÓW PROMOCJI
udostępnionych na potrzeby przeprowadzenia PROMOCJI ORGANIZATOROWI w celu w celu
weryfikacji zgłoszeń UCZESTNIKÓW, WYDAWANIA produktów objętych PROMOCJĄ oraz
rozpatrywania reklamacji.

