
 

 

 

        

 

 

 

    REGULAMIN PROMOCJI „Przygotowania do majówki ” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem promocji jest Lambda Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Kopańskiego 16  zwana dalej Organizatorem. 

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Przygotowania do majówki ”. 
3. Promocja trwa od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z uczestnikami Promocji są specjaliści ds. 

sprzedaży, zwani dalej Opiekunami Handlowymi. 
   

 

§ 2 ZASADY PROMOCJI 

 

1. Promocja skierowana jest do Partnerów  Handlowych firmy Lambda Sp. z o.o., 

zwanych dalej Uczestnikami. 
2. Aby wziąć udział w Promocji, należy w okresie trwania promocji dokonać zakupów 

produktów marki Lambda.  

3. Promocją   objęte są wszystkie produkty marki Lambda.  

4. Suma zakupów dokonanych przez Uczestnika w czasie trwania Promocji, podlega 

wymianie na nagrody po zakończeniu Promocji, zgodnie z danymi progami 

zakupowymi ( tabela nr 1) . 

5. Istnieje możliwość otrzymania przez Uczestnika wielu nagród (również tego samego 

typu) zgodnie z poniższą tabelą, po każdorazowym przekroczeniu  minimalnej 

wartości obrotu Uczestnika wymaganej dla danej nagrody. 

6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

który jest zamieszczony na stronie  http://lambda.com.pl/pl/news 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela nr 1  

 

 

§ 3 ROZLICZENIE PROMOCJI ORAZ ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 

1. Nagrody będą wydawane po zakończeniu okresu promocyjnego. 

2. Uczestnik, w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia promocji, poinformuje drogą 

mailową swojego Opiekuna Handlowego o chęci odbioru nagrody/nagród. 

Zamówienie nagrody odbywać się będzie na podstawie przesłanej przez Uczestnika 
Promocji do Opiekuna Handlowego, pisemnej informacji np. w formie maila, która 

powinna zawierać: 

a. Nazwa Firmy 

b. Nazwę nagrody 

c. Ilość sztuk 

3. Warunkiem wydania nagrody jest  brak zaległości płatniczych Uczestnika promocji. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wydawanie nagród wraz z ich wysyłką będzie realizowane w ciągu 30 dni  od 

momentu otrzymania informacji o wyborze nagrody. 

5. Nagrody dostarczane będą pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru.  

6. Wartość nagrody/nagród należy wpisać w przychód Uczestnika.  

7. Zdjęcia i parametry nagród ujętych w materiałach promocyjnych mają charakter 

informacyjny. W skład nagród nie wchodzi np.: zainstalowanie baterii. 

8. Lambda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionego produktu 

innym, podobnym, o porównywalnych parametrach oraz wartości rynkowej. 

9. Zakupiony, pełnowartościowy towar handlowy marki Lambda nie może zostać 

zwrócony w czasie trwania promocji ani po jej zakończeniu. Towar wadliwy zostanie 

wymieniony na wolny od wad zgodnie z obowiązującymi zasadami reklamacyjnymi 

firmy Lambda. 

 

§ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja nie łączy się z innymi konkursami, programami lojalnościowymi oraz 

umowami marketingowymi. 

2. Prawo zwrotu zamówionej nagrody przysługuje Uczestnikowi tylko w przypadku jej 

uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem. W celu złożenia 

reklamacji Uczestnik musi w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki skontaktować 

się z Opiekunem Handlowym. Nagrody noszące ślady użycia nie będą przyjmowane.  

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą 

uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru przez 

Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo nie przyjąć przesyłki. W przypadku 

odebrania przesyłki przez Uczestnika, warunkiem przyjęcia  reklamacji jest przesłanie 

do Opiekuna Handlowego protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z 

dostarczającym przesyłkę. 

4. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta należy reklamować w punktach 

serwisowych danego producenta, wymienionych w karcie gwarancyjnej. 

5. Nagrody nie mogą być wymieniane na jakikolwiek ekwiwalent. 

6. Treść regulaminu Promocji jest dostępna w Centrali firmy, u Opiekunów Handlowych 

oraz na stronie http://lambda.com.pl/pl/news 

7. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z warunkami niniejszego 

Regulaminu oraz akceptuje je w całości. 

8. Lambda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji lub 

zakończenia czasu trwania Promocji bez podawania przyczyny.  

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


