
 

 

 

        

 

 

    REGULAMIN PROMOCJI „ Akcja Wiosna ” 

 

§ 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 „ Akcja Wiosna ”. Promocja trwa od dnia 1 
kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

3. 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. Decyduje data wystawienia 
faktury sprzedaży. 

4. Uczestnika promocji, który w okresie trwania promocji zakupi produkty marki 
Lambda otrzyma: 
a. za zakupy w kwocie powyżej 500 zł netto bon Sodexo o wartości 30 zł  
b. za zakupy w kwocie powyżej 1 200 zł netto nagrody rzeczowe : SŁUCHAWKI 

BLUETOOTH - i9S TWS- iOS Android Windows lub GŁOŚNIK BLUETOOTH XTREME 

IPX7 MEGA BASS! 10000 mAh 

c. za zakupy powyżej 1800 zł netto nagrody rzeczowe: Słuchawki dokanałowe 

SPORTOWE JBL T110 BT Czarne lub GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY JBL GO 2 GREEN 

IPX 77 

d. za zakupy w kwocie powyżej 2 500 zł netto nagrody rzeczowe: Słuchawki 

bezprzewodowe JBL E40BT czarne lub Głośnik Przenośny Creative Sound Blaster Free 

NFC 



 

 

e. za zakupy w kwocie powyżej 6 000 zł netto nagrody rzeczowe: Słuchawki JBL 

ENDURANCE DIVE IPX7 wbudowana pamięć 1GB MP3 lub Głośnik bluetooth 

JBL Charge 4 czarny 30W 7500mAh 

5. Istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na bony Sodexo jako wielokrotność 
pierwszego progu promocji kwietniowej. 

6. Uczestnik otrzyma nagrody wymienione w punkcie 4 § 2 z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to towarów Lambda, które zostały zwrócone przez Uczestnika (uwzględniane 
są faktury korygujące). 

7. Warunkiem wydania nagrody jest brak zaległości w płatniczych w stosunku do firmy 
Lambda Sp. z o.o..  

8. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 
który jest zamieszczony na stronie  http://lambda.com.pl/pl/news 

 

 

 

 

§ 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.  
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 zgłoszenia od Uczestnika promocji. 
5. Wartość nagrody należy wpisać w przychód Uczestnika.  
6. Lambda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionego produktu 

innym, podobnym, o porównywalnych parametrach oraz wartości rynkowej. 
7. 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 KOŃCOWE 

 

1. Promocja nie łączy się z innymi konkursami, programami lojalnościowymi oraz 
umowami marketingowymi, cenami specjalnymi (np.: ceny przetargowe itp.) . 

2. Prawo zwrotu zamówionej nagrody przysługuje Uczestnikowi tylko w przypadku jej 
uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z zamówieniem. W celu złożenia 
reklamacji Uczestnik powinien w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki 
skontaktować się z Opiekunem Handlowym.  



 

 

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. Treść regulaminu Promocji jest dostępna w Centrali firmy, u Opiekunów Handlowych 
oraz na stronie http://lambda.com.pl/pl/news 

5. Każdy Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z warunkami niniejszego 
Regulaminu oraz akceptuje je w całości. 

6. Lambda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji lub 
zakończenia czasu trwania Promocji bez podawania przyczyny.  

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 


