REGULAMIN PROMOCJI ZIMOWEJ
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji „Promocja zimowa”(dalej
„Promocja”).
2.Organizatorem promocji jest LC Sp. z o.o. sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 29,
NIP 937-22-37-950.
3. Celem Promocji jest sprzedaż produktów LC Sp. z o.o. i poszerzenie współpracy z Hurtowniami
Elektrycznymi (dalej „Partnerzy Handlowi”) w zakresie sprzedaży produktów.
4. Promocja jest organizowana a terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o niniejszy Regulamin
w okresie od 15.11.2022 do wyczerpania puli nagród.
5. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne i oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu
Warunki uczestnictwa w Promocji

1. W promocji mogą brać udział osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej „Uczestnikami”,
dokonujący zakupów produktów LC Sp. z o.o. u wybranych Partnerów Handlowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup dowolnych produktów firmy LC sp. z o.o.
3. Z promocji wyłączone są zakupy inwestycyjne
4. Promocja skierowana jest do Uczestników, którzy w okresie od 15.11.2022r. do wyczerpania puli
nagród, dokonają zakupu dowolnego asortymentu firmy LC Sp. z o.o., na zasadach wskazanych
poniżej.
5. Zasady Promocji:
- PRÓG I – zakup jednorazowy w kwocie min. 650 zł netto – uczestnik otrzymuje t-shirt
- PRÓG II – zakup jednorazowy w kwocie min. 1800 zł netto – uczestnik otrzymuje polar
- PRÓG III – zakup jednorazowy w kwocie min. 7000 zł netto – uczestnik otrzymuje drugi polar lub dwa
t-shirt’y
- Wybrana nagroda zostanie wydana Uczestnikowi po przedstawieniu dowodu jednorazowego zakupu
produktów oferowanych przez LC Sp. z o.o., zakupionego w punkcie sprzedaży Partnera Handlowego.
- upominek w postaci nagrody rzeczowej zostanie przekazany Uczestnikowi w punkcie sprzedaży
Partnera Handlowego
- Uczestnik w jednym miesiącu może otrzymać w promocji maksymalnie 3 (trzy) nagrody
- nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną
- z promocji wyłączone są zakupy inwestycyjne.
- promocja obejmuje zakupy jednorazowe, zakupy dokonane w dłuższym czasie nie sumują się
6. Odbiór t-shirt lub polara stanowi potwierdzenie akceptacji przez Uczestnika warunków niniejszej
promocji.
7. Udział w promocji Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych Uczestnika dla potrzeb promocji oraz w celach marketingowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 29 czerwca
1997 nr 133, poz. 883.(tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) (dalej „Ustawa”).
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest – w rozumieniu Ustawy –
Organizator.

