Regulamin promocji "Kup złączki Lechar z serii X100 i otrzymaj prezent" z dnia 12.05.2021
Promocja organizowana przez LECHAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Modularna 6, 02-238, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182044, NIP: 521-012-00-84, REGON: 012113634, wysokość
kapitału zakładowego 50.000 zł.
§1. Postanowienia Ogólne
1. Promocja organizowana jest na czas określony, trwa od 17.05.2021 do 31.05.2021.
2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Liczba Prezentów jest ograniczona. W przypadku wyczerpania się limitu Prezentów, pracownik Działu Obsługi
Klienta Lechar, po otrzymaniu zamówienia, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie, zamawiającego. Zamawiający w
terminie 2 dni po uzyskaniu powyższej informacji, będzie uprawniony do anulowania złożonego zamówienia.
4. Klient – spółki handlowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadającą siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Promocji spełniły warunki szczegółowo określone w niniejszym
Regulaminie.
5. Lechar – Lechar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Prezent – kamizelka polarowa marki Quechua, dołączana do wysyłki zamówienia spełniającego warunki
niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin – Regulamin określający warunki promocji "Kup złączki Lechar z serii X100 i otrzymaj prezent" z dnia
12.05.2021.

§2. Zasady Promocji
1. Produktem biorącym udział w promocji są wszystkie, dostępne w Lechar, rozmiary złączek Lechar, z serii X100, tj.
artykuły nr X101, X102, X103, X131, X132, X133, X151, X152, X153 i X154.
2. Każde zafakturowane jednorazowo 2000 zł netto na złączki, o których mowa w §2., pkt.1., w terminie wskazanym
w §1., pkt.1., wiąże się z dołączeniem do przesyłki Prezentu.
3. Prezent dołączony do zamówienia, nie podlega wymianie ani zwrotowi.

§3. Uczestnictwo w Promocji
1. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient, który w okresie trwania promocji, kupi produkty podlegające
promocji, o łącznej wartości określonej w §2 niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Promocji może dokonać nieograniczonej liczby zakupów i wielokrotnie otrzymywać Prezent, na zasadach
przewidzianych w Regulaminie, o ile każdy zakup spełnia warunki określone w §2 niniejszego Regulaminu.

§4. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady ww. Promocji organizowanej przez Lechar. Każdy
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w
chwili dokonania przez niego zakupów w Lechar.
2. Lechar zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym
czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie
po złożeniu zamówienia.
3. Opinie i pytania dotyczące Promocji prosimy składać pod nr telefonu 22 868 67 90.
4. Reklamacje prosimy kierować na piśmie na adres Lechar Sp. z o.o. ul. Modularna 6, 02-238 Warszawa lub mailowo
na info@lechar.com.pl. Reklamacje w ramach udzielonych przez Lechar gwarancji należy składać w terminach
określonych w warunkach gwarancji. Reklamacje składane w ramach rękojmi (jeżeli towary są objęte rękojmią) będą
rozpatrywane zgodnie z przepisani ustawy Kodeks Cywilny.
5. LECHAR nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta.
6. Spory pomiędzy Klientem a Lechar, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania cywilnego.
7. Informacje o Promocji jak i niniejszy Regulamin udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.lechar.com.pl
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, o ochronie danych osobowych, z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lechar Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Modularna 6, 02-238.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy handlowej oraz warunków sprzedaży, na podstawie art. 6 ust.1.
pkt. b.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być: Kurier/ Poczta Polska/kancelaria obsługi prawnej/ podmioty obsługi IT/
instytucje finansowe.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o rachunkowości lub ze względu na
udzielane gwarancje i prowadzone statystyki- przez okres 10 lat od ostatniej udokumentowanej aktywności handlowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy handlowej i wzięcia udziału w promocji.
Wszelkie sprawy (w tym także wyrażenie chęci skorzystania z przysługujących praw), oraz uwagi i pytania związane z danymi
osobowymi prosimy kierować na adres e-mail dane@lechar.com.pl

