
Be Fit z Gear S3 i Endomondo 
 
Warunki promocji: 

 
1. Promocja jest skierowana do klientów – pełnoletnich osób fizycznych – konsumentów, którzy 

w  okresie od dnia 16.04.2018 do 30.06.2018 lub wyczerpania zapasów Produktów dokonają 

zakupu nowego zegarka Samsung  Gear S3 classic lub Gear S3 frontier (Produkt), 

wprowadzonego do obrotu przez Samsung na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Organizatorem promocji jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810. 

3. Liczba Produktów objętych promocją wynosi 2800 szt. O przyznaniu dostępu do aplikacji 

Endomondo Premium decyduje data pobrania aplikacji Endomondo Premium.  

4. W przypadku dokonania zakupu Produktu w czasie trwania w Promocji, klient otrzyma możliwość 

bezpłatnego 12 miesięcznego dostępu do aplikacji Endomondo Premium o wartości 30 USD.  

5. W celu skorzystania z Promocji należy dokonać zakupu Produktu w czasie trwania Promocji oraz 

w terminie 30 dni od daty zakupu zainstalować i uruchomić aplikację Endomondo na Produkcie 

zgodnie z poniższymi założeniami: 

Jak pobrać aplikację Endomondo Premium: 

 

Dla użytkowników nie posiadających konta MVP/Premium: 
 

1) Pobierz aplikację UA Gear App na swoje urządzenie Samsung Gear. 
2) Zainstaluj dedykowaną aplikację UA App na swoim telefonie z Androidem. 

3) Jeśli jeszcze nie go posiadasz, utwórz konto w aplikacji UA App. 

4) Zaloguj się w aplikacji UA App na Androidzie. 
5) Uruchom aplikację UA App na swoim urządzeniu Samsung Gear. 

6) Under Armour automatycznie udostępni Ci darmowy dostęp do konta MVP/Premium na 12 
miesięcy. 

7) Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania darmowego dostępu do konta 
MVP/Premium. 

 

Dla użytkowników którzy już posiadają konto MVP/Premium: 
1) Skontaktuj się z Under Armour aby poinformować że jesteś aktywnym subskrybentem 

MVP/Premium i zakupiłeś nowe urządzenie Samsung Gear. 
a. MFP: support@myfitnesspal.com   

b. ENDO: premium.support@endomondo.com 

c. MMR: mvpbilling@underarmour.com 
2) Under Armour dostarczy Ci zakodowany link do konta MVP/Premium. 

3) Wejdź w link aby wykorzystać swój kod gdy obowiązujący okres subskrypcji konta MVP/Premium 
wygaśnie. 

 

 
6. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 
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7. O wyczerpaniu puli Produktów objętych Promocją i zakończeniu Promocji, Organizator 

poinformuje na stronie www.samsung.com/pl. 

8. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji wiele nagród, w zależności od ilości zakupionych 

Produktów. 

 


