
Warunki ogólne Energizer 

Pełny tekst warunków ogólnych: 

Niniejsze Warunki ogólne obowiązują Uczestnika i Organizatora oraz będą 
rozstrzygające w razie ewentualnych sprzeczności lub niezgodności w przekazywanych 
informacjach, np. w materiałach reklamowych lub promocyjnych. Instrukcje dotyczące 
zgłoszenia stanowią część niniejszych Warunków ogólnych, a poprzez wzięcie udziału w 
niniejszej Promocji uznaje się, że Uczestnik akceptuje te warunki oraz zobowiązuje się 
ich przestrzegać. Prosimy o zachowanie ich kopii do celów informacyjnych. 

Prawo uczestnictwa 

W niniejszej promocji Energizer uczestniczyć mogą mieszkańcy Australii, Czech, Danii, 
Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Kenii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Afryki 
Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, Belgii, Arabii Saudyjskiej, Libanu, Grecji, Hongkongu, Portugalii, Irlandii, 
Wietnamu i Korei Południowej, którzy ukończyli 18 lat, z wyłączeniem pracowników 
Organizatora i Administratora, ich firm stowarzyszonych i agentów, a także członków 
najbliższej rodziny takich pracowników oraz innych osób zawodowo związanych z 
niniejszą Promocją. Firma Energizer nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia 
wprowadzone przez osoby nieletnie. 

1. Aby wziąć udział w promocji, konieczne jest dokonanie zakupu oraz posiadanie 
dostępu do Internetu. Aby wziąć udział w promocji, konieczne jest posiadanie 
konta Booking.com celem odebrania upominku. Uczestnicy muszą zachować 
swój dowód zakupu w celu przedstawienia go, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

2. Okres promocji: Niniejsza Promocja będzie trwać od godz. 00:01 czasu lokalnego 
w dniu Daty rozpoczęcia w każdym kraju do godz. 23:59 czasu lokalnego w dniu 
Daty zakończenia. 

Kraj Data rozpoczęcia Data zakończenia 

Afryka Południowa 03/06/2019 31/07/2019 

Arabia Saudyjska 03/06/2019 31/08/2019 

Australia 03/06/2019 14/07/2019 

Belgia 03/06/2019 31/08/2019 

Czechy 03/06/2019 31/08/2019 



Dania 01/05/2019 30/09/2019 

Finlandia 01/05/2019 30/09/2019 

Francja 03/06/2019 30/09/2019 

Grecja 03/06/2019 31/08/2019 

Hiszpania 03/06/2019 31/08/2019 

Hongkong 03/06/2019 31/08/2019 

Irlandia 03/06/2019 31/08/2019 

Kenia 03/06/2019 31/08/2019 

Korea Południowa 03/06/2019 31/08/2019 

Liban 03/06/2019 31/08/2019 

Niemcy 01/05/2019 31/08/2019 

Norwegia 01/05/2019 30/09/2019 

Nowa Zelandia 03/06/2019 14/07/2019 

Polska 01/05/2019 31/08/2019 

Portugalia 03/06/2019 31/08/2019 

Szwajcaria 01/05/2019 31/08/2019 

Szwecja 01/05/2019 30/09/2019 

Tajlandia 03/06/2019 31/08/2019 

Węgry 03/06/2019 31/08/2019 



Wietnam 03/06/2019 31/08/2019 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 03/06/2019 31/08/2019 

1. Instrukcje dotyczące zgłoszenia: Promocja ta jest przeznaczona wyłącznie dla 
klientów, którzy wykonali następujące czynności: 

o Dokonali zakupu opakowania produktu Energizer®: baterii, akumulatorków, 
ładowarek do akumulatorków lub latarek w Okresie promocji.  

o Odwiedzili stronę www.energizerholidays.com (Strona promocyjna firmy 
Energizer), na której wybrali kraj zamieszkania w razie braku automatycznego 
skierowania na stronę odpowiedniego kraju, podali swoje imię i nazwisko, 
adres e-mail, a także kod kreskowy znajdujący się na opakowaniu w celu 
otrzymania upominku.  

o Po czym otrzymali wiadomość e-mail na podany adres, zawierającą łącze lub 
unikalny kod do wykorzystania na stronie Booking.com lub w aplikacji mobilnej 
Booking.com, zależnie od kraju zamieszkania klienta.  

2. Zakup produktów Energizer na licencji nie spełnia warunków uczestnictwa. 
Zaliczają się do nich akumulatory samochodowe/do łodzi, ładowarki USB i power 
banki (przenośne źródła zasilania).  

3. Wszystkie zgłoszenia udziału w Promocji otrzymane po Dacie zakończenia 
zostaną automatycznie uznane za nieważne.  

4. Upominek: Wszyscy klienci, którzy prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.energizerholidays.com, otrzymają kod lub łącze pozwalające 
uzyskać zwrot pieniędzy od rezerwacji zakwaterowania wakacyjnego dokonanej 
na stronie Booking.com. Obowiązuje minimalna kwota zakupu. 

Kraj 
Zwrot 

pieniędzy 

Minimalna 

kwota 

zakupu 

Kod / łącze dla 

uzyskania 

zwrotu 

pieniędzy ważne 

do 

Afryka 

Południowa 
ZAR 500 ZAR 2000 08/09/2019 

Arabia 

Saudyjska 
SAR 130 SAR 500 13/10/2019 

Australia AUD 50 AUD 200 25/08/2019 



Belgia 25 € 100 € 13/10/2019 

Czechy CZK 650 CZK 2500 13/10/2019 

Dania DKK 220 DKK 900 10/11/2019 

Finlandia EUR 25 EUR 100 10/11/2019 

Francja EUR 25 EUR 100 10/11/2019 

Grecja 25 € 100 € 13/10/2019 

Hiszpania EUR 25 EUR 100 13/10/2019 

Hongkong HKD 270 HKD 1000 13/10/2019 

Irlandia 25 € 100 € 13/10/2019 

Kenia KES 3500 KES 14 000 13/10/2019 

Korea 

Południowa 

KRW 30 

000 
KRW 130 000 13/10/2019 

Liban LPB 50 000 LBP 200 000 13/10/2019 

Niemcy EUR 25 EUR 100 13/10/2019 

Norwegia NOK 285 NOK 1000 10/11/2019 

Nowa Zelandia NZD 40 NZD 170 25/08/2019 

Polska PLN 90 PLN 300 13/10/2019 

Portugalia 25 € 100 € 13/10/2019 

Szwajcaria CHF 35 CHF 140 13/10/2019 

Szwecja SEK 250 SEK 1000 10/11/2019 



Tajlandia THB 750 THB 2600 13/10/2019 

Węgry HUF 8000 HUF 30 000 13/10/2019 

Wietnam 
VND 

550,000 
VND 1800,000 13/10/2019 

Zjednoczone 

Emiraty 

Arabskie 

AED 125 AED 500 13/10/2019 

1. Klienci muszą wykorzystać swój upominek w ciągu 6 tygodni od Daty 
zakończenia Promocji obowiązującej w ich kraju zamieszkania - prosimy 
sprawdzić w tabeli powyżej.  

2. Dodatkowe szczegóły dotyczące Upominku: 

o Minimalna kwota zakupu musi zostać osiągnięta przy jednej rezerwacji 
zakwaterowania. 

o Na każde konto Booking.com przypada jeden zwrot. 

o Zwrot pieniędzy zostanie przelany na konto przypisane do karty płatniczej 
używanej łącznie z kontem Booking.com w ciągu 30-60 dni od 
wykwaterowania. Jeśli nie otrzymano zwrotu pieniędzy po tym okresie czasu, 
prosimy zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na stronie 
Booking.com. 

o Obsługiwane karty debetowe to VISA i Mastercard; Booking.com nie może 
dokonać zwrotu pieniędzy na konta wszelkich innych kart debetowych. 

o Strona Booking.com ani aplikacja mobilna strony nie obsługują kart American 
Express, zatem nie można dokonać zwrotu pieniędzy na konta tych kart 
płatniczych. 

o Jeśli rezerwacja zostanie anulowana przez klienta w okresie, w którym można 
wykorzystać upominek (w ciągu 6 tygodni od Daty zakończenia Promocji 
obowiązującej w ich kraju zamieszkania), przypisany mu kod / łącze zostaną 
reaktywowane w przeciągu kilku godzin celem wykorzystania przy 
dokonywaniu innej rezerwacji. Jeśli uprzednio dokonana rezerwacja była 
bezzwrotna, kod / łącze nie będą mogły zostać wykorzystane przy 
dokonywaniu innej rezerwacji. 

o Rezerwacje oraz wykorzystanie oferty zwrotu pieniędzy podlegają 
standardowym Warunkom ogólnym strony Booking.com i można się z nimi 
zapoznać tutaj 

https://www.booking.com/content/incentives-faq.pl.html?label=gen173nr-1DCBQoggJCDmluY2VudGl2ZXMtZmFxSAlYBGhQiAEBmAEJuAEHyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAID&sid=06ce70e5b4e85276863cb4b4f6d0d991&tmpl=incentives%2Ffaq&lang=pl&soz=1&lang_click=top;cdl=de;lang_changed=1
https://www.booking.com/content/incentives-faq.pl.html?label=gen173nr-1DCBQoggJCDmluY2VudGl2ZXMtZmFxSAlYBGhQiAEBmAEJuAEHyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAID&sid=06ce70e5b4e85276863cb4b4f6d0d991&tmpl=incentives%2Ffaq&lang=pl&soz=1&lang_click=top;cdl=de;lang_changed=1


o Podczas korzystania ze strony Booking.com lub aplikacji Booking.com, 
Booking.com będzie przetwarzać dane osobowe klientów zgodnie z zasadami 
ochrony prywatności Booking.com. 

o W razie wszelkich pytań dotyczących wykorzystania nagród, prosimy o 
skontaktowanie się z Booking.com.  

3. Organizator będzie korzystać z dostarczonych mu przez klientów danych 
osobowych na potrzeby administrowania tą Promocją i wysyłania wiadomości e-
mail w okresie jej trwania, a także w związku z udziałem klientów w Promocji lub 
korzystaniem przez klientów ze strony promocyjnej firmy Energizer. Organizator 
nie będzie wykorzystywać tych danych osobowych do jakichkolwiek działań 
marketingowych, chyba że uzyska on na to zgodę od klienta. Kliknij tutaj, aby 
zobaczyć nasze zasady ochrony prywatności oraz informacje na temat sposobu 
wykorzystywania i ujawniania przez Organizatora przekazanych mu danych 
osobowych klientów.  

4. W przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem ze Strony promocyjnej 
firmy Energizer, prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klienta pod 
adresem support@energizerholidays.com.  

5. Warunkiem udziału w tej Promocji jest akceptacja niniejszych warunków przez 
uczestnika, a w szczególności akceptacja tego, że decyzje dotyczące wszystkich 
kwestii dotyczących Promocji podjęte przez Organizatora są ostateczne. 

6. Upominków nie można przekazywać innym osobom. Upominków nie można 
wymienić na inne. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Upominku zestawem 
alternatywnym o podobnej lub większej wartości.  

7. Zgłoszenia przesłane za pośrednictwem przedstawicieli, stron trzecich lub 
zgłoszenia wygenerowane automatycznie przez komputer, a także zgłoszenia 
nieczytelne bądź niekompletne nie będą przyjmowane.  

8. Organizator uczyni wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić poprawne działanie 
Strony promocyjnej firmy Energizer przez cały Okres promocji. Niemniej jednak 
Organizator nie przyjmie odpowiedzialności za zgłoszenia w Promocji, które 
zostały utracone lub opóźnione w trakcie ich przesyłania, niezależnie od 
przyczyny, w tym na przykład wskutek awarii sprzętu, usterki technicznej, lub też 
dowolnego rodzaju awarii systemów, satelitów, sieci, serwera, sprzętu lub 
oprogramowania komputerowego.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji według własnego uznania 
każdego uczestnika, który powoduje uszkodzenie lub wpływa na administrowanie 
niniejszą Promocją, na jej bezpieczeństwo, sprawiedliwość, integralność lub 
prawidłowy przebieg.  

10. Niniejsza Promocja oraz Warunki ogólne podlegają prawu kraju zamieszkania 
uczestnika, a uczestnicy będą podlegać jurysdykcji sądów właściwych dla ich 
kraju zamieszkania. Uczestnicy z Francji mają prawo wyboru jurysdykcji do celów 
wniesienia roszczenia i jest to prawo nieograniczone.  

https://www.booking.com/content/privacy.pl.html?label=gen173nr-1FCBQoggJCB3ByaXZhY3lIM1gEaFCIAQGYAQm4ARfIAQzYAQHoAQH4AQKIAgGoAgM&sid=06ce70e5b4e85276863cb4b4f6d0d991&tmpl=docs%2Fprivacy-policy&lang=pl&soz=1&lang_click=top;cdl=sv;lang_changed=1
https://www.booking.com/content/privacy.pl.html?label=gen173nr-1FCBQoggJCB3ByaXZhY3lIM1gEaFCIAQGYAQm4ARfIAQzYAQHoAQH4AQKIAgGoAgM&sid=06ce70e5b4e85276863cb4b4f6d0d991&tmpl=docs%2Fprivacy-policy&lang=pl&soz=1&lang_click=top;cdl=sv;lang_changed=1
https://energizer.eu/privacy/notices_pl-PL.html
https://energizer.eu/privacy/notices_pl-PL.html
mailto:support@energizerholidays.com
mailto:support@energizerholidays.com


11. W stopniu dozwolonym przez prawo Organizator, jego przedstawiciele lub 
dystrybutorzy bez względu na okoliczności nie będą zobowiązani do 
wynagrodzenia uczestników ani nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, 
szkody, obrażenia ciała lub śmierć poniesione wskutek przyjęcia Upominku, z 
wyjątkiem przypadków, w których zaistnieją one w wyniku zaniedbania 
Organizatora, jego przedstawicieli lub dystrybutorów bądź ich pracowników. 
Postanowienie to nie ogranicza praw ustawowych uczestnika.  

12. W przypadku okoliczności będących poza uzasadnioną kontrolą Organizatora lub 
w przypadku oszustwa, nadużycia lub błędu (ludzkiego lub komputerowego), 
które wpływają lub mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie niniejszej Promocji 
lub prawidłowe przyznanie Upominków, oraz w przypadku okoliczności, które 
sprawiają, że wymienione zdarzenia są nieuniknione, Organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania Promocji lub zmiany niniejszych Warunków ogólnych 
na dowolnym etapie trwania Promocji, jednak zawsze dołoży wszelkich starań w 
celu zminimalizowania ich skutków dla uczestników, aby oszczędzić im 
niezasłużonego rozczarowania. 

13. Przystępując do Promocji, uczestnik potwierdza, że jest uprawniony do wzięcia w 
niej udziału i odebrania Upominku. Organizator zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji wszystkich zgłoszeń, w tym między innymi do zażądania dowodu 
uprawniającego uczestnika do wzięcia udziału w Promocji (który musi zostać 
dostarczony w ciągu 14 dni) oraz do odmówienia przyznania Upominku lub 
wycofania prawa do otrzymania Upominku lub do odmówienia dalszego 
uczestnictwa w Promocji i dyskwalifikacji uczestnika, jeśli istnieją uzasadnione 
podstawy, by sądzić, że nastąpiło naruszenie niniejszych Warunków ogólnych lub 
jakiejkolwiek instrukcji stanowiącej część wymagań Organizatora względem 
zgłoszenia, bądź w przypadku, gdy uczestnik uzyskał nieuczciwą przewagę 
podczas uczestnictwa w Promocji lub wygrał przy użyciu nieuczciwych metod. 
Organizator będzie miał decydujący głos przy podejmowaniu decyzji, które będą 
wiążące dla wszystkich stron.  

14. Jeśli jakieś z niniejszych postanowień okaże się niezgodne z obowiązującym 
prawem, nieprawomocne lub w inny sposób niemożliwe do egzekwowania, 
postanowienie to zostanie wyłączone i usunięte z niniejszych Warunków 
ogólnych, a pozostałe postanowienia pozostaną utrzymane w mocy.  

15. Niniejsze Warunki ogólne będą rozstrzygające w razie ewentualnych 
sprzeczności lub niezgodności w przekazywanych informacjach, np. w 
materiałach reklamowych lub promocyjnych.  

16. ©2019 Energizer. Nazwa Energizer i określone elementy graficzne stanowią 
znaki towarowe firmy Energizer Brands, LLC i jej powiązanych podmiotów 
zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich 
właścicieli. 

 


