
RØDE Micro z Magusem | Regulamin akcji promocyjnej dla sklepu 
Pasja 
 
 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest sklep muzyczny P.H. Magnus, ul. Piłsudskiego 53, 22-
400 Zamość 

2. Klient sklepu Magnus otrzyma w prezencie mikrofon RØDE VideoMicro jeśli w okresie od 
01.05.2018 do 31.08.2018 kupi za łączną kwotę 4990 zł dowolne produkty poniższych marek 
objętych promocją oraz zgromadzi i przedstawi paragony zakupów.  

3. Marki objęte promocją: 2Box, Adam Audio, Aguilar, Akai Professional, Alva, Angelbird, 
BluGuitar, Crosley, Dizengoff, DPA, Dynaudio, Ferrrofish, Guild, HeadRush, Hosa, IK 
Multimedia, Kii, L.R. Baggs, Laney, M-Audio, Magix, Marantz Professional, MidiTech, Moog, 
MXL, Nord, PreSonus, RME, RODE, ROLI, Rotosound, sE Electronics, Softube, Sonnox, 
Spectrasonics, STAY, Toontrack, Townsend, Universal Audio, Vintage, Waldorf, Warm Audio, 
Waves. 

4. Zakupów promocyjnych Klient może dokonać w sklepach stacjonarnych Magnus:  
w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 53, w Lublinie przy ul. Wolskiej 11, w Chełmie przy ul. 
Lwowskiej 13B oraz w Krakowie przy ul. Surzyckiego 16, a także w sklepie internetowym: 
https://hurtowniamuzyczna.pl 

5. Dowody zakupów dokonanych w okresie promocyjnym należy przedstawić sprzedawcy 
sklepu Magnus do dnia 8.09.2018.  

6. Klient, który przystąpi do akcji promocyjnej, wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych 
osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail w celach realizacji akcji 
promocyjnej. 

7. Po weryfikacji dowodów zakupów sklep Magnus przekaże Klientowi mikrofon po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.   

8. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.). 
Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 7 ustawy z 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanych 
„Danymi” jest sklep muzyczny Magnus.     

9. Mikrofon RØDE VideoMicro nie ma ekwiwalentu pieniężnego, nie może podlegać wymianie 
na inny produkt i nie może być wymieniony na jakikolwiek rabat i opus. 

10. Promocja trwa w terminie od 01.05.2018 do 31.08.2018 lub do wyczerpania puli 
promocyjnej. 
 
 


