
 
Regulamin Promocji „Wytnij koda będzie nagroda”  
 
I. Postanowienia ogólne 
 
1.1 Organizatorem Promocji „Wytnij koda będzie nagroda”, zwanej dalej „Promocją”, jest Leszczyńska 
Fabryka Pomp Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie, ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS, nr KRS 0000069071, o kapitale 
zakładowym 3.377.150,00 PLN, NIP 697-00-10-829, zwana dalej „LFP” lub „Organizatorem".  
 
1.2 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, zwaną dalej 
„Nagrodą”.  
 
1.3 Promocja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
1.4 Promocja prowadzona jest od dnia 31.03.2014 i trwa do 31.05.2014.  
 
II. Warunki uczestnictwa w Promocji  
 
2.1 Uczestnikami Promocji „Wytnij koda będzie nagroda” mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne 
będące Instalatorami, wykonujące prace instalacyjne z wykorzystaniem produktów objętych Promocją.  
 
2.2 Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, ani pracownicy innych firm 
współpracujących przy organizacji i obsłudze Promocji.  
 
III. Produkty promocyjne  
 
3.1. Produkty biorące udział w Promocji to pompy LFP typu:  
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie EXPERIA 25/40  
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie EXPERIA 25/60  
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie EXPERIA L 25/40  
Pompy obiegowe sterowane elektronicznie EXPERIA L 25/60  
 
IV. Zasady Promocji  
 
4.1 Aby wziąć udział w Promocji należy:  
 
4.1.1 zakupić w okresie trwania Promocji, tj. w terminie od 31.03.2014 do 31.05.2014 produkty LFP, spośród 
produktów promocyjnych określonych w pkt. III niniejszego regulaminu,  
 
4.1.2 zachować dowód dokonania zakupu, zwany dalej „Dowodem zakupu”, w postaci oryginalnej lub czytelnej 
kserokopii wydruku z kasy fiskalnej bądź oryginalnej lub czytelnej kserokopii faktury VAT wystawionej na rzecz 
uczestnika Promocji, któremu przyznana została Nagroda,  
 
4.1.3 wyciąć kody kreskowe znajdujące się na opakowaniach produktów promocyjnych; jeżeli Uczestnik 
Promocji wyraża chęć otrzymania Nagród w postaci:  
a) narzędzia wielofunkcyjnego – Uczestnik musi dostarczyć Organizatorowi 3 kody kreskowe z opakowań 
produktów promocyjnych,  
b) bezrękawnika - Uczestnik musi dostarczyć Organizatorowi 5 kodów kreskowych z opakowań produktów 
promocyjnych,  
c) narzędzia wielofunkcyjnego i bezrękawnika - Uczestnik musi dostarczyć Organizatorowi 8 kodów 
kreskowych z opakowań produktów promocyjnych,  
 
4.1.4 wypełnić formularz zgłoszenia w Promocji „Wytnij koda będzie nagroda”, znajdujący się na ulotkach 
dystrybuowanych w punktach sprzedaży pomp lub do pobrania na stronie www.lfp.com.pl.  
Wypełniając formularz Uczestnik Promocji zobowiązany jest podać następujące dane: ilość zakupionych  
e-pomp, imię i nazwisko, adres (ulica i numer, kod i miasto, telefon, e-mail), dokonać wyboru Nagrody poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Na formularzu należy wpisać datę i podpisać formularz w 
wyznaczonym miejscu.  
Od Uczestnika pobierana jest zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) oraz z ustawą  
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm),  
z jednoczesnym poinformowaniem Uczestnika o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z w/w 
ustaw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ze względu na istotę Promocji, brak zgody na 

http://www.lfp.com.pl/


ich przetwarzanie uniemożliwia uczestnictwo w Promocji. Uczestnicy Promocji mają prawo wglądu w swoje 
dane oraz prawo ich poprawiania,  
 
4.1.5 wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w raz z dowodami dokonania zakupu oraz kodami 
kreskowymi należy w okresie trwania Promocji, czyli od 31.03.2014 do 31.05.2014 przesłać na adres:  
LFP Sp. z o.o. Zespół Marketingu, ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno. 
 
4.2 Formularz zgłoszenia w Promocji „Wytnij koda będzie nagroda”, który nie zawiera wszystkich danych,  
o których mowa w pkt. 4.1.4 niniejszego Regulaminu uznaje się za nieprawidłowy i nie zostanie on przyjęty 
przez Organizatora, a tym samym nie będzie możliwe przystąpienie do Promocji.  
 
4.3 Do udziału w Promocji zostaną zakwalifikowane wyłącznie zgłoszenia, które dotrą na adres określony  
w pkt. 4.1.5 niniejszego regulaminu, w terminie od 31.03.2014 do dnia 31.05.2014. Decyduje data stempla 
pocztowego.  
 
4.4 Dokonanie zgłoszenia w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika całości niniejszego 
Regulaminu Promocji i zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w Promocji.  
 
V. Rozstrzygniecie Promocji oraz ogłoszenie wyników  
 
5.1 Uczestnik Promocji nabędzie prawo do Nagrody, jeśli w terminie od 31.03.2014 do dnia 31.05.2014 
prześle na adres podany w pkt. 4.1.5 niniejszego Regulaminu: prawidłowo wypełniony i podpisany formularz 
zgłoszeniowy, Dowody Zakupu oraz kody kreskowe, na zasadach określonych w pkt IV.  
 
5.2 Nagrodzeni zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o wpłynięciu do Organizatora wymaganych  
w pkt. 5.1 dokumentów.  
 
5.4 Rozliczenie Promocji i wysyłka Nagród nastąpi po zakończeniu Promocji. Zgłoszenia zostaną 
zweryfikowane w terminie do dnia 15.06.2014 
.  
VI. Nagrody  
 
6.1 Nagrodami w Promocji są: 
  
6.1.1 Narzędzie wielofunkcyjne za zakup i przesłanie 3 kodów kreskowych z opakowań Produktów biorących 
udział w Promocji, określonych w pkt III  
 
6.1.2 Bezrękawnik za zakup i przesłanie 5 kodów kreskowych z opakowań Produktów biorących udział  
w Promocji, określonych w pkt III  
 
6.1.3 Narzędzie wielofunkcyjne i bezrękawnik za zakup i przesłanie 8 kodów kreskowych z opakowań 
Produktów biorących udział w Promocji, określonych w pkt III  
 
6.2 Ilość Nagród w Promocji jest ograniczona. W przypadku gdy ilość zgłoszeń w Promocji przekroczy ilość 
Nagród, o uzyskaniu Nagrody decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń (decyduje data stempla 
pocztowego).  
 
6.3 Uczestnik ma prawo do odbioru maksymalnie po jednej Nagrodzie z wymienionych w pkt.6.1.  
 
6.4 Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Organizator postanowi inaczej.  
 
6.5 Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia którejkolwiek z Nagród wskazanych w niniejszym 
regulaminie innymi nagrodami w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora dostarczenie tych 
Nagród nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku).  
 
6.6 Nagrody zostaną dostarczane pod adres wskazany przez Nagrodzonego w terminie do 30 dni od daty 
zakończenia Promocji.  
 
6.7 Data wysyłki Nagrody przez Organizatora jest datą jej wydania.  
 
6.8 Odbiór Nagrody Nagrodzony pokwituje swoim podpisem.  
 



6.9 W momencie przekazania i podpisania przez Nagrodzonego oświadczenia potwierdzającego odbiór 
Nagrody Nagrodzony staje się wyłącznie odpowiedzialny za Nagrodę, a Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu Nagrody, a będą dotyczyć 
bezpośrednio lub pośrednio Nagrody.  
 
VII. Odpowiedzialność Organizatora  
 
7.1 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 
pojedynczej Nagrody.  
 
VIII. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Promocji  
 
8.1 Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w czasie jej trwania pisemnie na adres 
siedziby Organizatora.  
 
8.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.  
 
8.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis Uczestnika Promocji, jak również 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  
 
8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 60 dni od dnia doręczenia do siedziby 
Organizatora.  
 
8.5 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Promocji o decyzji 
Organizatora zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w reklamacji.  
 
IX. Postanowienia końcowe  
 
9.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika 
postanowień niniejszego Regulaminu.  
 
9.2 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę 
trzecią.  
 
9.3 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
 
9.4 Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestników dane osobowe objęte zgodą na przetwarzanie 
dla celów Promocji oraz wydania Nagrody, w tym może udostępniać je, w całości lub części, podmiotom 
współpracującym z Organizatorem w Promocji. Ponadto Organizator może przetwarzać te dane także  
w przyszłości dla celów marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, a także udostępniać je 
podmiotom współdziałającym z Organizatorem w organizowaniu akcji promocyjnych i marketingowych oraz 
podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych  
i prawo ich poprawiania.  
 
9.5 Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora, oraz na 
stronie internetowej pod adresem: www.lfp.com.pl  
 
9.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.lfp.com.pl.  
 
9.7 Warunki Promocji określone są w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne  
w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.  
 
9.8 Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.  
 
9.9 Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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