
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ  
„eastend.pl & New Balance & TIDAL – noś NB, słuchaj muzyki 90 dni 

w prezencie!” 
 

§ 1 
Organizator 

Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 569, 80-339 
Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000517000, 
NIP 5842736810, (zwana dalej „Organizatorem”). 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej realizowanej na 

stronie internetowej Organizatora. 
2. Sprzedaż Premiowa organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Określona w Regulaminie Sprzedaż Premiowa jest organizowana wyłącznie dla 

Klientów www.eastend.pl, spełniających warunki określone Regulaminem. 
4. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej. 

5. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Sprzedaży Premiowej. 
6. Sprzedaż Premiowa trwa w okresie od 13.04.2018 roku do wyczerpania puli nagród. 

 
§ 3 

Warunki przystąpienia do Sprzedaży Premiowej 
1. Celem Sprzedaży Premiowej realizowanej przez Organizatora jest umożliwienie 

Klientom sklepu internetowego eastend.pl kupującym obuwie marki New Balance 
skorzystania z serwisu TIDAL umożliwiającego słuchanie muzyki w ramach 

trzymiesięcznego pakietu.  
2. Kod do serwisu TIDAL może otrzymać osoba, która od 13.04.2018 do momentu 

zakończenia Sprzedaży Premiowej zakupi na stronie eastend.pl wybrany model 
obuwia New Balance oznaczony etykietą TIDAL (lista modeli w załączniku nr 1. do 

niniejszego Regulaminu).  
3. Kod nie może być wymieniony na gotówkę. Uprawnia on tylko i wyłącznie do 

darmowego skorzystania z serwisu TIDAL w okresie 3 miesięcy.  
4. Aby zrealizować otrzymany kod należy zalogować się lub zarejestrować na stronie 

tidal.com, zweryfikować metodę płatności oraz wpisać dziesięciocyfrowy szereg 
znaków (otrzymany od eastend.pl) na stronie internetowej: 

https://go.tidal.com/pl/reg/voucher  
5. Szczegóły realizacji kodu opisano na stronie: 

https://support.tidal.com/hc/pl/articles/201166332-Jak-zrealizować-kod-vouchera-  
6. Kod przysługuje każdemu Klientowi, który kupi obuwie New Balance, w ramach 

jednego zakupu. Jedna para obuwia New Balance określonego w regulaminie 
umożliwia otrzymanie jednego kodu.  



7. Klient kupujący obuwie New Balance w ramach Sprzedaży Premiowej, może 
wykorzystać Punkty Rabatowe przysługujące Klientom sklepu Internetowego 

eastend.pl lub skorzystać z kuponu rabatowego.  
8. Uprawnienia wynikające z posiadania kodu do serwisu TIDAL będą realizowane także 

po zakończeniu Sprzedaży Premiowej. 
9. Zwrot produktów zakupionych w ramach Sprzedaży Premiowej jest możliwy na 

ogólnych zasadach sklepu eastend.pl. 
10. W Sprzedaży Premiowej biorą wyłącznie Klienci, którzy założyli i potwierdzili Konto 

Klienta www.eastend.pl    

11. Warunkiem otrzymania kodu do wyżej wspomnianego serwisu TIDAL jest zakup 
obuwia marki New Balance dostępnego w ofercie eastend.pl (w promocji nie biorą 

udziału modele z działu outlet oraz modele w oznaczone jako promocyjne).   
12. Wartość nagród jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 
13. Warunkiem skorzystania ze Sprzedaży Premiowej i otrzymania vouchera TIDAL jest: 

14.  
a) założenie konta klienta na stronie Organizatora (www.eastend.pl); 

b) dokonanie zakupu Produktu wymienionego w załączniku do niniejszego 
Regulaminu) w okresie trwania Sprzedaży Premiowej na stronie Organizatora; 
c) zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień; 

d) zatrzymanie dowodu zakupu w postaci elektronicznej faktury dokumentującej 
nabycie Produktu (Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo 

zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup 
Produktu). 

15. Nagroda ma charakter gwarantowany, tj. przysługuje każdemu uczestnikowi, który 
spełni warunki określone w niniejszym regulaminie. 

16. W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także 
członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 

17. Każdy Konsument jest uprawniony do wielorazowego udziału w Sprzedaży Premiowej 
w czasie jej trwania – konsument może pobrać jedną nagrodę za każdy zakupiony w 

ramach Sprzedaży Premiowej przedmiot. 
 

§ 4 
Czas trwania sprzedaży premiowej 

1. Kody uprawniające do skorzystania z trzymiesięcznego dostępu do serwisu TIDAL będą 
dystrybuowane od 13.04.2018 do wyczerpania puli 1000 kodów.  

2. Klienci sklepu eastend.pl zostaną poinformowaniu o zakończeniu Sprzedaży Premiowej 
wynikającej z wyczerpania puli kodów. Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem 

strony internetowej oraz kanałów Social Media  
 

§ 5 
Odbiór nagrody 



1. Nagroda zostanie wysłana do uczestnika drogą mailową, po złożeniu zamówienia na 
stronie www.eastend.pl  

2. Uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej oraz związanych z tym praw i obowiązków, w 
szczególności prawa do nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie. 

 
§ 6 

Reklamacje i skargi 
1. Reklamacje i skargi dotyczące Sprzedaży Premiowej powinny być zgłaszane w formie 

pisemnej na adres Organizatora. 
2. Reklamacja i skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny 
Uczestnika, przyczynę reklamacji lub skargi wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 

3. Reklamacje i skargi będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich 
otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa powyżej może zostać 

przedłużony, o czym Organizator poinformuje, wskazując przyczyny opóźnienia wraz z 
okolicznościami wymagającymi dodatkowych ustaleń oraz przewidywany termin 
rozpatrzenia reklamacji. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 90 dni od dnia 

otrzymania reklamacji przez Organizatora 
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony 

listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji. 
 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy, poprzez fakt wyrażenia zgody na przystąpienie do Sprzedaży Premiowej, 
zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora podanych danych osobowych w 
„Oświadczeniu Uczestnika Sprzedaży Premiowej „dla celów związanych z obsługą i 

organizacją Sprzedaży Premiowej”. 
2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
3. Uczestnik został poinformowany o tym, że administratorem danych osobowych jest 
Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 
Gdańsku, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000517000, NIP 5842736810. Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich oprawiania. 
 

§ 8 
Zasięg terytorialny Sprzedaży Premiowej 

1. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator poinformuje na Stronie internetowej o ewentualnym wyczerpaniu puli 
nagród, o których mowa w regulaminie. 

2. Regulamin dostępny będzie dla Uczestników w siedzibie Organizatora i na stronie 
internetowej www.eastend.pl 



3. Sprzedaż Premiowa łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora – 
Uczestnik Sprzedaży może skorzystać z punktów rabatowych przysługującym klientom 

sklepu internetowego oraz aktualnie obowiązujących w sklepie kodów rabatowych. 
4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Sprzedaży Premiowej mają 
charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli 

jest to niezbędne, dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Sprzedaży 
Premiowej oraz nie pogorszy sytuacji konsumentów. 

7. Serwis TIDAL udzieli uczestnikom akcji dostępu do serwisu według własnego, 
obowiązującego regulaminu.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę 
serwisu TIDAL, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację kodu.  

9. Wzięcie udziału w Sprzedaży Premiowej oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone 
Regulaminem Organizatora oraz serwisu TIDAL. 

10. Wszelkie zapytania dotyczące serwisu TIDAL, regulaminu, voucherów oraz pozostałych 
zasad funkcjonowania i użytkowania serwisu, zostały opisane na stronie tidal.com, w 

regulaminie. Organizator Sprzedaży Premiowej (Eastend Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku) nie ponosi 
odpowiedzialności za jego treść oraz nie rozstrzyga w kwestiach spornych.    

11. Pomoc, wsparcie oraz wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania serwisu TIDAL 
znajdują się na poniższych stronach:  

- https://support.tidal.com/hc/pl/articles/201166332-Jak-zrealizować-kod-vouchera- 
- Cancel TIDAL Subscription or Trial 

- Reset Password 
- User Guide: Getting Started with TIDAL (welcome!!) 

- Support pages. 

 

 
ZAŁĄCZNIK 1. 

Modele biorące udział w Sprzedaży Premiowej.  
GC574GK 
GC574GN 
GC574GV 
GC574T2 

KE420NHY 
KE420NSY 
ML373GRE 
ML373NAY 
ML373NRG 
ML574EGB 
ML574EGK 
ML574EGN 
ML574EGO 



ML574ERB 
ML574ERD 
ML574OUA 
ML574OUB 
ML574YLA 
ML574YLB 
ML574YLC 
ML574YLD 
MRL247CK 
MRL247DB 
MRL247DM 
MRL247DW 
MRL247N2 
MRL247N3 
MRL247N4 
MRL247NW 
MRL247SA 
MRL247TB 

MRL247WG 
MRL996AG 
MRL996AN 
MRL996AR 
MRL996AY 
MRL996KC 
MRL996KG 
MRL996PF 
MRL996PG 
MRL996PH 
MS574EMB 
MS574EMK 
MS574EMO 

U420NVB 
U420RDW 

WL373DPW 
WL373GIR 

WL373NVW 
WL574CLB 
WL574CLI 
WL574CLS 
WL574EB 
WL574EG 
WL574EN 
WL574ESB 
WL574ESM 
WL574ESP 
WL574ESV 
WL574EW 



WL574NRH 
WL574NRI 
WL574SYD 
WL574SYE 
WL574SYF 
WL697CM 
WL697SHA 
WL697SHB 
WR996LCA 
WR996LCB 
WR996LCC 
WRL247SP 
WRL247SQ 
WRL247SW 

YV574T1 
WL574CHG 
WL574CHE 
WL574CHF 
ML574BSL 
ML574ESC 
WR996BN 
WL520LL 

WL373MBB 
WL373MDD 
ML574ESA 
WL574ESY 
M3068BKB 
M3068BK 

 


