
 

REGULAMIN PROMOCJI LAPP WEEK 2022 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji promocyjnej LAPPWEEK2022 (dalej: „Akcja promocyjna”) jest 
spółka LAPP KABEL Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych przy ul. Profesjonalnej 
1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej 
VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000018297, NIP 897-16-21-588, 
kapitał zakładowy 3 000 000 PLN (dalej: „Organizator”). 

2. Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
3. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 21 listopada 2022 roku do 27 listopada 

2022 roku. 
4. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora - e-shop 

znajdującym się na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog.html (dalej: „Sklep internetowy”). 

6. Akcja promocyjna dotyczy wszystkich produktów ze Sklepu internetowego.  
7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: https://lapppoland.lappgroup.com/.  

 

§2. Zasady Akcji promocyjnej 

1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każdy klient Organizatora, posiadający 
unikalny numer klienta, który zakupi produkty w Sklepie internetowym (dalej: 
„Uczestnik”) w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej i wykorzysta kod promocyjny. 

2. W celu skorzystania z Akcji promocyjnej Uczestnik po wybraniu produktów ze Sklepu 
internetowego Organizatora i dodaniu ich do koszyka powinien wpisać kod promocyjny 
„LAPPWEEK2022” w przeznaczonym do tego polu i kliknąć przycisk do naliczenia rabatu.  

3. Cena każdego produktu zakupionego w trakcie trwania Akcji promocyjnej zostanie 
obniżona o 10%.  

4. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
 

§3. Ograniczenia Akcji promocyjnej 

1. Każdy Uczestnik może skorzystać z Akcji promocyjnej tylko raz.  
2. Maksymalna kwota zamówienia zrealizowanego z wykorzystaniem Akcji promocyjnej 

wynosi 20.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
3. Akcja promocyjna nie ma zastosowania do zamówień złożonych przed jej rozpoczęciem 

oraz wymian towarów zakupionych przed jej rozpoczęciem.  
4. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oraz programami 

lojalnościowymi obowiązującymi u Organizatora. W przypadku obowiązywania innych 
promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Akcji promocyjnej, Klient ma prawo wyboru, 
z której promocji chce skorzystać. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej albo 
do jej niestosowania w przypadku nadużycia niniejszego Regulaminu.  
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§4. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji 
promocyjnej, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator, przy zachowaniu 
należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, 
w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi 
o charakterze siły wyższej. 

2. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za ofertę promocyjną Lapp Kabel. 
 

§5. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej będą rozpatrywane w terminie 14 dni 
od daty ich zgłoszenia. 

2. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy, a także zwrot i wymiana 
produktów może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi 
tytułem udziału w Akcji promocyjnej. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów 
z tytułu rękojmi i gwarancji. 
 

§6. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Akcji promocyjnej. 
Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą Akcji promocyjnej są 
przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych 
Uczestników jest Organizator.  

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby 
przeprowadzenia Akcji promocyjnej znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych 
osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej zawarte w Polityce Ochrony Danych 
Organizatora, które są dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
https://lapppoland.lappgroup.com/polityka-ochrony-danych.html.  
 

§7. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 roku.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ogólne Warunki 
Sprzedaży i Dostawy znajdujące się na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_Polska/Polska/LAPP_KABEL_OWSiD_w.3.
0.pdf, Regulamin Sklepu internetowego znajdujący się na stronie internetowej pod 
adresem https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_Polska/Polska/regulamin_e-
sklep_12.01.18.pdf  
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