Regulamin Programu Partnerskiego „Nagrodo-mania”
1. Program Partnerski organizowany jest pod nazwa ,,Nagrodo-mania”przez LC sp. z o.o., zwaną dalej
Organizatorem, z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Przemysłowej 29, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000152867
2. Uczestnikami programu mogą zostać tylko podmioty zarejestrowane w Bazie Klientów Organizatora
i prowadzące działalność gospodarczą.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z programu w przypadku korzystania
Uczestnika z innej formy wsparcia marketingowego ze strony Organizatora.
4.W Programie Partnerskim nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora a także ich małżonkowie i
najbliżsi krewni.
5. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego i ubiegania się o nagrody uczestnik zobowiązany
jest do zapoznania się z zasadami programu określonymi w Regulaminie.
6. Program obejmuje pełen asortyment z oferty handlowej firmy LC Sp. zo.o.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego wyłączenia wybranych grup
asortymentowych z programu. Informacja o wyłączonych z programu grupach produktów dostępna
będzie na stronie internetowej www.lcpoland.com oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora.
8.Zasady przydziału nagród:
a) Prawo do otrzymania nagrody mają Uczestnicy którzy w okresie rozliczeniowym, tzn. 6 miesięcy od
dnia 01.01.2018 zakupią łącznie wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Organizatora za kwotę
20% większą niż wartość zakupów które Uczestnik dokonał u Organizatora w analogicznym okresie
roku 2017. Przykład: jeśli Uczestnik w pierwszych sześciu miesiacach roku 2017 zakupił łącznie
wszystkich produktów w kwocie 20 tys. zł netto, to uzyska prawo do nagrody jeśli wartość
zakupionych w okresie rozliczeniowym produktów będzie większa niż 24 tys. zł netto.
b) wartość nagród w zależności od wartości netto zakupów w okresie rozliczeniowym:
- powyżej 10,0 do 15tys nagroda za 150zł
- powyżej 15,0 do 20tys nagroda za 250zł
- powyżej 20,0 do 30tys nagroda za 350zł
- powyżej 30,0 do 45tys nagroda za 550zł
- powyżej 45,0 do 60tys nagroda za 750zł
- powyżej 60,0 do 75tys nagroda za 950zł
- powyżej 75,0 do 95tys nagroda za 1300zł
- powyżej 95,0 do 115tys nagroda za 1650zł
- powyżej 115,0 do 150tys nagroda za 1900zł
- powyżej 150,0tys nagroda za 2400zł
c) Uczestnik, w zależności od własnej decyzji może otrzymać nagrodę w jednej z następujących form:
- jedną nagrodę lub zestaw kilku nagród o łącznej wartości nie wyższej niż przypisana do
odpowiedniego przedziału zakupów w okresie rozliczeniowym wskazanym w pkt. 8b. Regulaminu.
Lista nagród stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu i dostępna jest na stronie internetowej
Organizatora.
- towary oferowane przez Organizatora o łącznej wartości nie wyższej niż 2% liczonej od wartości netto
zakupów dokonanych przez Uczestnika okresie rozliczeniowym wskazanym w pkt. 8a. Regulaminu.
Ilość towarów zostanie przeliczona według aktualnego cennika dla Uczestnika i fakturowana w cenie
0,50 zł netto za każdą sztukę.
d) w przypadku odbioru nagrody w postaci towarów oferowanych przez Organizatora, faktury
sprzedaży tych towarów nie będą objęte bonusem lub innymi upustami
9.W przypadku zwrotu towarów i wystawienia faktury korygującej zakupy w okresie rozliczeniowym
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będą pomniejszone o wartość faktur korygujących.
10. Do wartości zakupów w okresie rozliczeniowym nie będą wliczane faktury zapłacone przez
Uczestnika więcej niż 30 dni po terminie wymagalności.
11.Do wartości zakupów w okresie rozliczeniowym nie będą wliczane faktury sprzedaży po innych
cenach niż w przyjętych wcześniej cennikach oraz sprzedaż po cenach specjalnych do obsługi
przetargów i inwestycji.
12. Program przeprowadzany jest w terminie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018r.
13. Zamówienie na wybraną nagrodę Uczestnik powinien złożyć w okresie 30 dni po zakończeniu
Programu na piśmie listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: office@lcpoland.com. Brak zamówienia w tym okresie oznacza rezygnację z
prawa do nagrody.
14. Organizator przyjmie zamówienie na nagrodę pod warunkiem braku przeterminowanych należności
w dniu złożenia zamówienia.
15. Raz złożone zamówienie nie może być zmieniane ani odwołane.
16. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnikowi zamówionej nagrody w terminie
maksymalnie 45 dni roboczych.
17. Nagrody będą dostarczone przez przedstawiciela handlowego Organizatora lub wybranego przez
Organizatora dostawcę
18. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora nagrody wymienionej w punkcie 8
Regulaminu z przyczyn od Organizatora niezależnych, Organizatorowi przysługuje prawo zastąpienia
nagrody inną o tych samych lub zbliżonych parametrach.
19. Nagrody w programie nie mogą być wymienione na gotówkę ani na nagrody o wyższej wartości z
dopłatą.
20. Przy odbiorze nagród zamówionych w Programie Uczestnik składa na pokwitowaniu odbioru
nagrody czytelny podpis wraz z pieczęcią firmowa .
21. Na pokwitowaniu odbioru nagrody zawarte są wszelkie informacje dotyczące obciążeń
podatkowych wydawanych nagród zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Uczestnik
jest zobowiązany do samodzielnego wywiązania się z obowiązków podatkowych wynikających z
przyjęcia nagrody.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przyznanych nagród.
23. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez Uczestników
programu w formie pisemnej listem poleconym na adres LC Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
24. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w terminie do 7 dni od momentu otrzymania nagrody.
25. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż 21 dni od daty
otrzymania reklamacji.
26. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestniczących w programie Klientom
i Uczestnikom do wysokości wartości nagrody.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę
listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej z
uczestniczącymi w programie Klientami wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z
wadliwego działania systemu informatycznego uczestników programu.
30. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą
rozstrzygane przez sad właściwy dla siedziby Organizatora.
31. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników programu określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie Programu oraz obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o programie
dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu
prawa.
32. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
LC Sp. z o.o., , 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 29, tel/fax +48 (14) 666-30-90, e-mail: office@lcpoland.com, www.lcpoland.com
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000152867, REGON:072278788, NIP:937-22-37-950, Kapitał Zakładowy 456300 zł

Załącznik 1
Lista nagród w programie partnerskim „Nagrodo-mania”
Wartość nagrody

Nagroda 1

Nagroda 2

150,00zł

Kamera samochodowa Prestigio

Słuchawki komputerowe

250,00zł

Nawigacja Navitel MS400

Dysk przenośny 1TB

350,00zł

Kamera samochodowa MIO C320

Nawigacja MIO Spirit 7500 PL

550,00zł

Smartfon Lenovo Dual Slim 2/16MB

Tablet Samsung Galaxy TAB A6 7.0

750,00zł

Samsung Galaxy TAB A 7.0LTE

Aparat fot. SONY Cyber-Shot

950,00zł

Notebook Lenovo Ideapad 110S

Tablet HUAWEI M3 LITE

1300,00zł

Notebook HP Pavilion 15,6”

Smartfon HUAWEI Mate 10 LITE

1650,00zł

Zegarek z GPS Garmin Fenix 3

Smartfon HUAWEI P9 Titanium

1900,00zł

Tablet Samsung Galaxy TAB S2 8,0

Smartfon Samsung Galaxy S7

2400,00zł

Telewizor LCD 49”

Notebook Lenovo Ideapad 320
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