
 

Regulamin Akcji promocyjnej 

„Cashback Aspire”  

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady na jakich 
odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Cashback Aspire” (zwana dalej: „Akcją 
promocyjną”). 

2. Celem Akcji promocyjnej jest promowanie wybranych laptopów marki Acer Aspire 3 i 
Acer Aspire 5, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zwanych dalej: 
„Produktem” lub „Produktami”).  

3. Organizatorem Akcji promocyjnej oraz fundatorem nagród jest Adam Kalinowski 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Melmak Adam Kalinowski, adres: 
ul. Wróblewskiego 71 m. 38, 94-032 Łódź, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 
7742948399 (zwany dalej „Organizatorem”).  

4. Akcja promocyjna organizowana jest na zlecenie ACER POLAND SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres PLAC 
IRENEUSZA GUGULSKIEGO 1, 02-661 WARSZAWA, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W 
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod 
numerem KRS: 0000378298, NIP: 1080010052,   (zwanej dalej: „Acer”). 

5. Akcja promocyjna dotyczy Produktu nabytego w sklepach internetowych: X-kom, 
Morele, Neonet, Komputronik, Alsen, Media Markt i Techlord dostępnych pod 
adresami https://www.x-kom.pl/, https://www.morele.net/, https://www.neonet.pl/, 
https://www.komputronik.pl/, https://www.alsen.pl/, https://mediamarkt.pl/, 
https://techlord.pl/  (zwane dalej: „Partnerskimi sklepami internetowymi”) oraz w 
sklepach fizycznych, których wykaz znajduje się na stronie: : https://www.x-
kom.pl/kontakt, https://sklepy.neonet.pl/,  
https://www.komputronik.pl/storehouse/find, https://www.alsen.pl/sklepy, 

https://mediamarkt.pl/sklepy  (zwane dalej: „Partnerskimi sklepami fizycznymi”).  

6. Akcja promocyjna nie dotyczy sprzedaży hurtowej. 

7. Dedykowaną dla Akcji promocyjnej jest strona internetowa pod adresem  https://acer-
promocje.pl/cashback-aspire (zwana dalej: "Stroną promocyjną").  

8. Akcja promocyjna jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Akcja promocyjna dotyczy wszystkich form płatności. 

 

§ 2 Uczestnicy 
 

https://www.neonet.pl/


1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna 
zamieszkała na terenie Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
która nabywając Produkt objęty Akcją promocyjną działa jako konsument w 
rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego i która spełni wszystkie warunki do 
skorzystania z Akcji promocyjnej zawarte w § 4 ust. 1 Regulaminu (zwana dalej: 
„Uczestnikiem”). Dopiero po spełnieniu łącznie wszystkich ww. warunków osoba 
otrzymuje status Uczestnika, czyli osoby, która ma możliwość uzyskania zwrotu 
promocyjnego pod warunkiem pozytywnej weryfikacji danych.   

 
2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Acer ani Organizatora Akcji 

promocyjnej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej 
rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych.  

 
 

§ 3 Przedmiot i czas trwania Akcji promocyjnej  
 

1. Przedmiotem Akcji promocyjnej jest możliwość uzyskania, na zasadach określonych w 

Regulaminie, zwrotu części ceny zakupu Produktu w postaci środków pieniężnych na 

karcie przedpłaconej Sodexo doładowanej kwotą pieniężną, określoną w ust. 3 poniżej 

(zwana dalej: „Zwrotem promocyjnym”). 

 

2. Akcja promocyjna zaczyna się dnia 22.08.2022 r. o godz. 0:00 i trwa do dnia 30.11.2022 

r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli Zwrotów promocyjnych w ilości: 

• 840 sztuk na kwotę 150zł. ; 

• 1980 sztuk na kwotę 300zł.; 

• 4560 sztuk na kwotę 500 zł. 

 

3. Wysokość Zwrotu promocyjnego w zależności od rodzaju zakupionego Produktu i 

wynosi 150 zł,300 zł, 500 zł, w zależności od kupna konkretnego modelu komputera,  

(patrz załącznik numer 1 do regulaminu)  

 
4. Zwroty promocyjne są przyznawane według kolejności dokonanych rejestracji zakupu, 

aż do wyczerpania puli Zwrotów promocyjnych. O wyczerpaniu puli Zwrotów 
promocyjnych Organizator powiadomi na Stronie promocyjnej. 

 

5. Akcja promocyjna polega na tym, że Uczestnik, który w czasie trwania Akcji 
promocyjnej zakupi Produkt w Partnerskim sklepie internetowym lub Partnerskim 
sklepie stacjonarnym i dokona prawidłowej rejestracji zakupu oraz zostanie 
pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora, otrzyma Zwrot promocyjny, jeżeli 
jednocześnie pula Zwrotów promocyjnych dostępna w Akcji promocyjnej do momentu 
otrzymania przez Organizatora formularza rejestracji nie została już wyczerpana. 

 

6. Akcją promocyjną objęte są jedynie Produkty fabrycznie nowe, zakupione przez 
Uczestnika w Partnerskich sklepach internetowych lub Partnerskich sklepach 
fizycznych, w oryginalnych zamkniętych opakowaniach posiadających nr seryjny, EAN i 
SNID. 

 
 

§ 4 Warunki skorzystania z Akcji promocyjnej; 



wydanie Zwrotu promocyjnego; zasady odpowiedzialności 
 

1. Warunkiem skorzystania z Akcji promocyjnej jest spełnienie łącznie następujących 
przesłanek: 

a) zakupienie za pośrednictwem Partnerskiego sklepu internetowego lub w 
Partnerskim sklepie fizycznym Produktu w terminie określonym w § 3 ust. 2 
Regulaminu (o zachowaniu terminu decyduje data sprzedaży widniejąca na 
przesłanym Organizatorowi paragonie lub fakturze VAT), przy czym zakupienie za 
pośrednictwem Partnerskiego sklepu internetowego oznacza złożenie zamówienia na 
Produkt, a następnie skuteczne zapłacenie jego ceny zgodnie z Regulaminem 
Partnerskiego sklepu internetowego. 

b) dokonanie w terminie 7 dni od daty zakupu rejestracji zakupu (zwanej dalej: 
„Rejestracją”) za pośrednictwem dedykowanego formularza elektronicznego 
dostępnego na Stronie promocyjnej pod adresem https://acer-promocje.pl/cashback-
aspire przez: 

I) wskazanie w polach formularza daty zakupu oraz następujących danych 
osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; 

II) załączenie do formularza pliku (o rozmiarze do 7 MB, w formacie JPG, PNG, 
WEBP lub PDF) zawierającego zdjęcie: paragonu albo faktury VAT będących dowodem 
zakupu Produktu wraz z wyciętą etykietą z opakowania zakupionego Produktu 
promocyjnego, zawierającą oznaczenie modelu oraz kod kreskowy z numerem 
seryjnym EAN i SNID (wymagane jest, aby dowód zakupu i specyfikacja ujęte były 
na jednym zdjęciu); 

III) wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu - poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola formularza 

IV) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola formularza. 

2. Za moment dokonania Rejestracji uważa się moment, w którym formularz Rejestracji 
zostanie zapisany na serwerze Organizatora. Od tego momentu osoba staje się 
Uczestnikiem uprawnionym do odbioru Zwrotu promocyjnego, pod warunkiem 
pozytywnej weryfikacji Organizatora. 

 
3. Rejestracja dokonana z uchybieniem 7-dniowego terminu określonego w ust. 1 

lit. b powyżej uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji promocyjnej. 7-dniowy 
termin liczy się według zasad określonych w Kodeksie cywilnym i tak np. 
Produkt zakupiony w poniedziałek 22 sierpnia może zostać zarejestrowany 
najpóźniej do poniedziałku 29 sierpnia. Wszelkie próby manipulowania datą 
powodują automatyczną dyskwalifikację zgłoszenia.  

 
4. W przypadku błędu popełnionego podczas Rejestracji (nieprawidłowego lub 

niekompletnego zgłoszenia), Uczestnik ma 7-dniowy termin licząc od daty otrzymania 
wiadomości mejlowej od Organizatora, na poprawę zgłoszenia lub dosłanie 
wymaganych przez Organizatora dokumentów. W razie uchybia 7-dniowemu 
terminowi, postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.  

 



5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie 
formularza Rejestracji z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu 
wadliwego działania systemu transmisji, w tym awarii sprzętu, opóźnień i zakłóceń 
przesyłu informacji. 

 
6. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych są dobrowolne, jednakże brak akceptacji warunków Regulaminu i 
brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają udział w Akcji 
promocyjnej.  

 
7. Po dokonaniu Rejestracji Organizator w ciągu … dni dokonuje weryfikacji spełnienia 

przez Uczestnika warunków zawartych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
 

8. W celu weryfikacji Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika skanu lub zdjęcia 
dowodu tożsamości, sprawdzić poprawność adresu e-mail, zażądać do wglądu 
oryginału dowodu zakupu lub dokonać innych niezbędnych czynności umożliwiających 
weryfikację.  

 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przy Rejestracji 

nieprawdziwych bądź cudzych danych. 
 

10. Stwierdzenie na skutek weryfikacji nieprawidłowości danych, podania nieprawdziwych 
informacji oznacza wykluczenie Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej, bez prawa 
Uczestnika do wysuwania wobec Organizatora z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 

 
11. Brak możliwości przeprowadzenia weryfikacji z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika (np. utrudnianie weryfikacji, nieokazanie dowodu tożsamości) skutkuje 
wykluczeniem z Akcji promocyjnej, bez prawa Uczestnika do wysuwania wobec 
Organizatora z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 

 
12. W razie pozytywnej weryfikacji Organizatora, tj. potwierdzającej spełnienie warunków 

zawartych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik w ciągu 14 dni od dokonania 
pozytywnej weryfikacji otrzymuje na wskazany przy Rejestracji adres e-mail kod 
przedpłaconej karty Sodexo (zwany dalej: „Kodem”) wraz z instrukcją aktywacji karty. 

 
13. By móc skorzystać ze Zwrotu promocyjnego Uczestnik powinien postępować zgodnie z 

instrukcją aktywacji karty, przy czym Organizator zastrzega, że kolejne etapy aktywacji 
mogą łączyć się z koniecznością udostępnienia danych i akceptacji regulaminu 
użytkownika karty. 

 
14. Organizator odpowiada wyłącznie za wydanie Kodu wraz z instrukcją aktywacji karty, 

zawierającej Zwrot promocyjny. Zasady korzystania z karty Sodexo, w tym 
odpowiedzialności wydawcy karty, określa „Regulamin https://acer-
promocje.pl/cashback-aspire/regulamin_sodexo.pdf.”  

 

15. W przypadku zakupu większej ilości Produktów przez jednego Uczestnika może on w 
ramach Akcji promocyjnej otrzymać nie więcej niż pięć Zwrotów promocyjnych, przy 
czym w każdym przypadku musi spełnić wymogi, o których mowa w § 4 ust 1.  

 

16. Zwrot promocyjny nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 
Karta Sodexo ani Kod nie podlegają obrotowi handlowemu. 



 
 

17. Akcja promocyjna łączy się z innymi wybranymi promocjami: https://acer-
promocje.pl/aspire/  

 

18. Nabywcy Produktów w ramach Akcji promocyjnej oraz Uczestnicy Akcji promocyjnej 
nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Akcji promocyjnej i uzyskania Zwrotu 
promocyjnego na osoby trzecie. 

 

19. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży 
Produktu, Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany jest do zwrotu Zwrotu 
promocyjnego łącznie z Produktem.  

 

20. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu  skutkuje utratą przez Uczestnika prawa 
do Zwrotu promocyjnego. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu po 
otrzymaniu Zwrotu promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu 
równowartości otrzymanego Zwrotu promocyjnego w terminie 7 dni od otrzymania 
wezwania Organizatora wysłanego na adres mejlowy Uczestnika.  

 

21. Brak ze strony Uczestnika zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu Organizatora, 
uprawniać go będzie do podjęcia kroków sądowych celem odzyskania należności, 
czego Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin ma pełną świadomość i na co się 
godzi. 

 

§ 5 Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej, można zgłaszać 
wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres 
biura Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 
Organizatora kontakt@acer-promocje.pl 

 
2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez 

Organizatora, nie późniejsza niż 30 dni od zakończenia Akcji promocyjnej, a w 
przypadku Uczestników, którzy otrzymali Zwroty promocyjne – 30 dni od otrzymania 
Zwrotu promocyjnego przez Uczestnika.  

 
3. Każda Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej Reklamację (tj. imię, 

nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail 
w przypadku Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej), powód reklamacji 
oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora (zwana dalej 
„Reklamacją”).  

 
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Reklamacje 

zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie. 
 

5. Rozpatrzenie Reklamacji trwa 14 dni.  
 

6. Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi listem 
poleconym w przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej albo za 
pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia Reklamacji drogą 
elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez 



Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez 
Organizatora.  

 
7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego.  

 
§ 6 Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych w zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej 

jest Adam Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Melmak Adam 
Kalinowski, adres: ul. Wróblewskiego 71 m. 38, 94-032 Łódź, na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki, NIP 7742948399 (zwany dalej: „Administratorem”). 

 
2. Dane osób biorących udział w Akcji promocyjnej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu i adres korespondencyjny w przypadku Reklamacji listownej, będą 
przetwarzane przez Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Akcji promocyjnej, wydania Zwrotu promocyjnego, rozpoznania 
Reklamacji, zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. 
a), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r. 
o.d.o.”). 

 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Akcji 

promocyjnej lub rozpatrzenia Reklamacji według zasad określonych w  Regulaminie, a 
po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń Organizatora i ochrony przed ewentualnymi 
roszczeniami Uczestników. 

 
4. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Jednak dane osobowe, tj. imię, 

nazwisko, adres e-mail muszą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi na 
naszą rzecz – firmie Sodexo, celem przypisania Uczestnika do danej karty 
umożliwiającej Zwrot promocyjny, przy czym nastąpi to na podstawie zawartej umowy 
powierzenia danych i wyłącznie w tym celu. Dane Uczestników mogą zostać 
przekazane  organom publicznym uprawnionym do dostępu do tych danych na 
podstawie przepisów prawa.  

 
5. Uczestnik ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 
6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim 

zakresie, w jakim takiej zgody udzielił w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej 

osoby przed jej cofnięciem. 

 



7. Cofnięcie zgody uniemożliwia wzięcie udziału w dalszym etapie Akcji promocyjnej, w 
tym do uzyskania Zwrotu promocyjnego.  

 

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 
 
1. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej adresem  

https://acer-promocje.pl/cashback-aspire 
 

2. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Akcji promocyjnej, tj. od 22.08.2022 r. z 
zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane aż 
do zakończenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.  

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany 

nie będą naruszały praw Uczestników do Zwrotu promocyjnego uzyskanych przed 

dokonaniem zmiany. 

 
4. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Akcją promocyjną można 

kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem: kontakt@acer-promocje.pl 

 
5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

 
Załącznik numer 1 do regulaminu 
 

Seria PN Opis 
Kwota 
karty 

SODEXO 

A315-23 

NX.A0VEP.003 
A315-23-R0KQ / 
AAN3050U / 4G / 
128Gs / W10SHML 

150,00 zł 

NX.HVTEP.00T 
A315-23-R9KC / 
AAN3050U / 8G / 
512Gs / ESHELL 

150,00 zł 

NX.HVTEP.00P 
A315-23-R736 / 
AAN3050U / 8G / 
256Gs / ESHELL 

150,00 zł 

NX.HVTEP.00Q 
A315-23-R39S / 
AAN3050U / 4G / 
256Gs / ESHELL 

150,00 zł 

NX.A2ZEP.006 

A315-23-R04P / 
AAN3050U / 4G / 
64Gs / UMA / 
W11SHEML / SS 

150,00 zł 



NX.A0VEP.00C 

A315-23-R62C / 
AAN3050U / 4G / 
64Gs / UMA / 
W11SHEML / KK 

150,00 zł 

NX.HVTEP.01D 

A315-23-R9GW / 
AAN3050U / 4G / 
128Gs / UMA / 
W11SHEML 

150,00 zł 

NX.HVTEP.011 

A315-23-R64E / 
AAN3050U / 4G / 
128Gs / UMA / 
ESHELL 

150,00 zł 

NX.HVTEP.012 

A315-23-R8UG / 
AAN3050U / 8G / 
128Gs / UMA / 
ESHELL 

150,00 zł 

NX.HVTEP.014 

A315-23-R8VX / 
AAN3050U / 8G / 
512Gs / UMA / 
ESHELL 

150,00 zł 

NX.HVTEP.003 
A315-23-R691 / 
R53500U / 8G / 
256Gs / W10HML kk 

500,00 zł 

NX.HVTEP.007 
A315-23-R9MZ / 
R53500U / 8G / 
512Gs / W10HML kk 

500,00 zł 

NX.HVUEP.004 
A315-23-R5RD / 
R53500U / 8G / 
512Gs / ESHELL ss 

500,00 zł 

NX.HVUEP.00K 

A315-23-R956 / 
R53500U / 8G / 
512Gs / UMA / 
W10HML / SS 

500,00 zł 

NX.HVTEP.00Y 

A315-23-R7Z7 / 
R53500U / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

NX.HVTEP.010 

A315-23-R3Q4 / 
R53500U / 8G / 
512Gs / UMA / 
ESHELL 

500,00 zł 

NX.HVTEP.00J 
A315-23-R5MQ / 
R53500U / 8G / 
256Gs / ESHELL kk 

500,00 zł 

NX.HVTEP.01R 

A315-23-R6CP / 
R53500U / 16G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML / CB 

500,00 zł 

NX.HVTEP.01V 

A315-23-R1AF / 
R53500U / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML / CB 

500,00 zł 

NX.HVTEP.01J 

A315-23-R9B9 / 
R53500U / 8G / 
256Gs / UMA / 
W11HCML / CB 

500,00 zł 

A315-56 NX.HS5EP.00F 
A315-56-582P / 
CI51035G1 / 8G / 
512Gs / ESHELL kk 

500,00 zł 



NX.HS5EP.00A 
A315-56-51GA / 
CI51035G1 / 8G / 
512Gs / W10HML 

500,00 zł 

NX.HS6EP.005 

A315-56-51AJ / 
CI51035G1 / 8G / 
512Gs / W10HML 
bb 

500,00 zł 

NX.HS7EP.005 
A315-56-56DU / 
CI51035G1 / 8G / 
512Gs / W10HML rr 

500,00 zł 

NX.HS5EP.00E 
A315-56-54R2 / 
CI51035G1 / 8G / 
1Ts / ESHELL 

500,00 zł 

NX.HS5EP.00Q 

A315-56-55MF / 
CI51035G1 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

A315-58 

NX.ADDEP.005 

A315-58-50Z4 / 
CI51135G7 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W10HML 

500,00 zł 

NX.ADDEP.01M 

A315-58-52AF / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

NX.ADDEP.00J 

A315-58-53T9 / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
ESHELL 

500,00 zł 

NX.ADDEP.01K 

A315-58-59PM / 
CI51135G7 / 16G / 
512Gs / UMA / 
W11HPML 

500,00 zł 

NX.ADDEP.01N 

A315-58-55UN / 
CI51135G7 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

NX.ADDEP.01G 

A315-58-547D / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

NX.ADGEP.00G 

A315-58-5035 / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

NX.ADDEP.01T 

A315-58-522V / 
CI51135G7 / 16G / 
1Ts / UMA / 
W11HPML / SS 

500,00 zł 

NX.ADGEP.003 

A315-58-36XZ / 
CI31115G4 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W10HML 

300,00 zł 

NX.AT0EP.007 

A315-58-31ZT / 
CI31115G4 / 4G / 
256Gs / UMA / 
W11SHCML / SS 

300,00 zł 

NX.ADDEP.010 

A315-58-319A / 
CI31115G4 / 4G / 
256Gs / UMA / 
ESHELL 

300,00 zł 



NX.ADDEP.01J 

A315-58-37N1 / 
CI31115G4 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

300,00 zł 

NX.AT0EP.006 

A315-58-376J / 
CI31115G4 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W11SHCML 

300,00 zł 

NX.AT0EP.005 

A315-58-39PH / 
CI31115G4 / 4G / 
256Gs / UMA / 
W11SHCML 

300,00 zł 

NX.AT0EP.003 

A315-58-32M3 / 
CI31115G4 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W11SHCML 

300,00 zł 

NX.ADDEP.01L 

A315-58-39J4 / 
CI31115G4 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

300,00 zł 

NX.ADDEP.01F 

A315-58-31LL / 
CI31115G4 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W11HCML 

300,00 zł 

NX.AT0EP.004 

A315-58-31BK / 
CI31115G4 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W11SHCML 

300,00 zł 

NX.ADDEP.01H 

A315-58-31BT / 
CI31115G4 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W11HCML 

300,00 zł 

NX.ADDEP.01S 

A315-58-383A / 
CI31115G4 / 8G / 
512Gs / UMA / 
ESHELL 

300,00 zł 

A317-53 

NX.AD0EP.003 

A317-53-319G / 
CI31115G4 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W10HML 

300,00 zł 

NX.AD0EP.001 

A317-53-31UM / 
CI31115G4 / 4G / 
256Gs / UMA / 
W10HML 

300,00 zł 

NX.AD0EP.00B 

A317-53-32Q5 / 
CI31115G4 / 4G / 
256Gs / UMA / 
ESHELL 

300,00 zł 

NX.AD0EP.00Q 

A317-53-34WL / 
CI31115G4 / 8G / 
256Gs / UMA / 
W11HPML / SS 

300,00 zł 

NX.AD0EP.00W 

A317-53-33NX / 
CI31115G4 / 16G / 
512G / UMA / 
W11HPML / SS 

300,00 zł 

NX.AD0EP.00R 

A317-53-32HU / 
CI31115G4 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HPML / SS 

300,00 zł 



NX.AD0EP.00K 

A317-53-34WY / 
CI31115G4 / 4G / 
256Gs / UMA / 
W11HCML 

300,00 zł 

NX.AD0EP.011 

A317-53-3192 / 
CI31115G4 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

300,00 zł 

NX.AD0EP.00T 

A317-53-59XU / 
CI51135G7 / 16G / 
512Gs / UMA / 
W11HPML / SS 

500,00 zł 

NX.AD0EP.00S 

A317-53-56CA / 
CI51135G7 / 8G / 
512G / UMA / 
W11HCML / SS 

500,00 zł 

NX.AD0EP.00L 

A317-53-52P9 / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

NX.AD0EP.00X 

A317-53-585M / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
ESHELL 

500,00 zł 

NX.AD0EP.010 

A317-53-54M8 / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

NX.AD0EP.00Y 

A317-53-56F4 / 
CI51135G7 / 16G / 
512Gs / UMA / 
W11HPML 

500,00 zł 

A515-45 

NX.A84EP.008 

A515-45-R7WZ / 
R55500U / 8G / 
512Gs / UMA / 
W10HML 

500,00 zł 

NX.A84EP.00B 

A515-45-R5MD / 
R55500U / 8G / 
512Gs / UMA / 
ESHELL / SS 

500,00 zł 

NX.A84EP.00C 

A515-45-R68G / 
R55500U / 16G / 
512Gs / UMA / 
W10HGML / SS 

500,00 zł 

NX.A84EP.00E 

A515-45-R58W / 
R55500U / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML / KK 

500,00 zł 

NX.A85EP.002 

A515-45-R4VR / 
R55500U / 16G / 
512Gs / UMA / 
W11HPML 

500,00 zł 

NX.A84EP.00G 

A515-45-R3GZ / 
R55500U / 16G / 
512Gs / UMA / 
W11HPML 

500,00 zł 

NX.A83EP.004 

A515-45-R5VC / 
R55500U / 16G / 
512Gs / UMA / 
W11HPML 

500,00 zł 



A515-56 

NX.A1GEP.003 
A515-56-5138 / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / W10HML 

500,00 zł 

NX.A1GEP.00B 
A515-56-55YP / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / ESHELL 

500,00 zł 

NX.A18EP.005 
A515-56-55NX / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / W10HML kk 

500,00 zł 

NX.A1GEP.00D 
A515-56-5782 / 
CI51135G7 / 16G / 
512Gs / ESHELL ss 

500,00 zł 

NX.A18EP.002 
A515-56-51AL / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / ESHELL kk 

500,00 zł 

NX.A1GEP.00M 

A515-56-57X2 / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML / SS 

500,00 zł 

NX.A1HEP.00B 

A515-56-50YZ / 
CI51135G7 / 16G / 
512Gs / UMA / 
W11HPML 

500,00 zł 

NX.A1HEP.00A 

A515-56-59WQ / 
CI51135G7 / 8G / 
512Gs / UMA / 
W11HCML 

500,00 zł 

 
 
 
 


