
 

Regulamin akcji promocyjnej „Oświetlenie świąteczne”, organizowanej w dniach 18.11.2022 – 

20.12.2022 r. 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Oświetlenie świąteczne” (Promocja) jest Łazienkaplus.pl SA z siedzibą w Żernikach, 

adres: ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000400575, NIP: 7831683382, REGON: 301966362, kapitał zakładowy 500 000,00 zł w 

całości opłacony (Organizator). 

2. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: https://www.lazienkaplus.pl/ (Sklep 

Internetowy). 

3. Promocją objęte są wybrane produkty w sklepie internetowym, których pełna lista jest wskazana w załączniku 1 do 

niniejszego regulaminu. Szczegóły promocji oraz niniejszy regulamin dostępne są w Sklepie Internetowym pod 

adresem: https://www.lazienkaplus.pl/pl/lp/oswietlenie-swiateczne/ 

4. Promocja obowiązuje od 18.11.2022 r. od godz. 00:01 do 20.12.2022 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina 

złożenia zamówienia w Sklepie internetowym). 

5. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze 

konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). 

6. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć dowolną ilość produktów biorących udział w 

Promocji. 

7. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z 

Regulaminem Serwisu, złoży Zamówienie na Produkty Promocyjne, a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez 

zapłatę ceny Produktów Promocyjnych rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu. 

 

II. Zasady Promocji 

1. Promocja polega na tym, że Uczestnik w trakcie składania jednego Zamówienia, o którym mowa w pkt. I.7.a powyżej, 

ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez Organizatora rabatu na produkty. Lista produktów wraz z 

wartością rabatu oraz warunkiem jego udzielenia jest  wskazana w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Rabat zostanie naliczony w koszyku po wpisaniu kodu rabatowego: MAGIA-SWIAT 

3. Rabat dotyczy ceny transportu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.  

4. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę. 

 



 

 

III. Dodatkowe postanowienia promocji 

1. Promocje na poszczególne wartości kodów rabatowych wskazane w załączniku 1 do niniejszego regulaminu nie łączą 

się. 

2. Niniejsza promocja nie łączy się  z innymi równoległymi promocjami związanymi z użyciem kodu rabatowego w sklepie 

internetowym www.lazienkaplus.pl. 

3. Uczestnik nie może wziąć udziału w Promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze 

konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego 

działalnością gospodarczą („Na firmę”), a w szczególności zamówienia: 

a. przy których zaznaczono opcję „Zakup na firmę”; 

b. przy których zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP; 

c. po złożeniu których, na jakimkolwiek etapie (choćby już po odbiorze towaru), kupujący poprosił o 

wystawienie faktury VAT i podany został jego NIP; 

d. przy których kupujący, podający się za konsumenta, w krótkim czasie kupuje wiele towarów (zwłaszcza, gdy 

są to takie same towary), w sposób odbiegający od zwyczajowego sposobu kupowania towarów przez 

konsumentów; 

e. przy których kupujący, podający się za konsumenta, po zrealizowaniu zamówienia (odbiorze towaru) dalej 

odsprzedaje przedmiot zamówienia w celu zarobienia na tym. 

4. W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywany przez kupującego w charakterze 

konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na 

promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo też domagać się zapłaty ceny za 

zamówienie z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po dostawie przedmiotu zamówienia 

Organizator dowiedział się okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze 

konsumenta. 

IV. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej można składać poprzez adres mailowy reklamacje@lazienkaplus.pl lub listem 

poleconym na adres siedziby Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do 

korespondencji osoby składającej reklamację, numer złożonego zamówienia jak również opis podstawy reklamacji. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana 

Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty 

elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja. 

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących 

przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi 

mailto:reklamacje@lazienkaplus.pl


 

przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania 

sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. 

 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora 

dostępną w okresie obowiązywania Promocji na stronie www.lazienkaplus.pl. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, wykonania 

obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także, jeśli istnieją innych 

podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w poprzednim punkcie. 

3. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji, w 

szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Promocji są niezwłocznie 

usuwane po zakończeniu Promocji i dochowaniu obowiązków. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2022 r. 

8. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: 

https://www.lazienkaplus.pl/pl/lp/oswietlenie-swiateczne/ 

2. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania 

z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do 

tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej 

zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o 

podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych 

z udziałem w niniejszej promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym 

bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.: 

a. dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze 

konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych 

osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub 

b. prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad 

funkcjonowania promocji. 

W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu 

(zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła 

może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych 

warunków opisanych w niniejszym regulaminie. 

http://www.lazienkaplus.pl/


 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie 

https://www.lazienkaplus.pl/pl/regulamin/ 

5. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku 

(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 

Nr 201 poz. 1540).  
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Załącznik nr 1 – Rabat na transport (z wyłączeniem transportu DTS oraz transportu własnego: Poznań i okolice) o wartości 

100% zostanie udzielony przy zakupie poniższych produktów za min. 99 zł. 

705192,705190,705191,704820,703935,704550,703999,703919,704469,704470,703799,703830,703823,704176,703904,80114

10,704831,700447,704017,704018,704564,704489,704488,704471,704861,704862,704864,8102400,700320,704417,704420,7

04174,704523,704878,704901,704902,702561,704876,704877,705487,705305,703614,703802,704560,704868,704453,704906

,705491,702247,702566,9C004BF,702935,700115,700118,700122,703752,703777,702785,703810,700123,703879,702961,700

119,703258,8056100,703170,700120,8101400,8614016 


