
 

Regulamin akcji promocyjnej „Oświetl swój dom po zmroku”, organizowanej w dniach 03.03.2023-

27.03.2023 r. 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Oświetl swój dom po zmroku” (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/oswietl-swoj-dom-po-zmroku/ 

4. Promocja obowiązuje od 07.03.2023 r. od godz. 00:01 do 27.03.2023 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 wskazane w załączniku 1 do 

niniejszego regulaminu.  

2. Rabat na dostawę zostanie automatycznie naliczony w koszyku dla zamówień produktów objętych promocją powyżej 

kwoty 199 zł. 

3. Rabat 5% na cenę produktu zostanie naliczony po wpisaniu kodu rabatowego ZMROK 

4. Rabat dotyczy kosztu dostawy zamówienia, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.  

5. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę. 
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III. Dodatkowe postanowienia promocji 

1. Niniejsza promocja łączy się z innymi równoległymi promocjami w sklepie internetowym www.lazienkaplus.pl. 

2. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym. 

3. Promocja obowiązuje dla wszystkich rodzajów dostawy dostępnych w Sklepie Internetowym z wyłączeniem:  

a. Kurier Zadbano z wniesieniem; 

b. Transport Poznań i okolice; 

4. 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. 

5. 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. 
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4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących 

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

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 03.03.2023 r. 

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

https://www.lazienkaplus.pl/pl/lp/oswietl-swoj-dom-po-zmroku/ 

3. 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. 

4. 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 

http://www.lazienkaplus.pl/
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może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych 

warunków opisanych w niniejszym regulaminie. 

5. 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/ 

6. 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.  Promocja dotyczy produktów o numerze katalogowym: 

70984,70985,70895,70891,70882,70470,70463,70464,66717,66718,66719,66710,66711,66712,66713,70350,70354,70472,704
73,70474,79824,79825,50067,79839,70864,70865,70866,70867,70868,70869,70870,70871,70872,70873,70933,70934,70935,7
0936,70937,70938,70939,70940,70941,70962,70963,70964,70965,70966,70967,70668,70666,70667,70665,70672,70670,7062
3,70624,70627,70628,28672,28673,28674,28675,28676,28677,28678,28679,28682,28763,28764,28765,28766,28768,28769,28
771,28772,28773,28774,28745,28746,28747,28748,28749,28750,79725,79733,79742,79743,79746,79748,79749,79750,79751,
79756,93401,93402,93403,93404,93405,93406,93407,93408,93409,93410,79753,79754,70948,92901,92902,92977,92978,929
79,92980,92981,92982,92983,92984,93661,93662,93663,93664,99922,99923,99924,99925,99926,99927,99928,99929,99930,9
9931,99932,99933,99934,99935,28784,28785,28786,28787,92475,92476,92477,92478,92479,92480,92481,92482,92483,9248
4,92485,92486,92487,92488,92489,92490,79798,79800,50001,50002,79671,1441,4552,1505,1506,1540,1541,1537,1539,1546,
1545,1566,1568,1758,1755,1756,1774,1728,1793,1794,6045,4038,4949,4470,4473,4950,5943,6025,4106,4212,6060,6046,804
9,4107,4037,4447,4211,6301,4948,2784,8227,2562,4028,7077,4192,7076,4111,7991,4541,2104,4537,1476,4108,4356,4458,42
13,5991,4380,5976,4448,4357,6545,4179,6512,5779,6306,2163,4408,4717,4392,5944,4523,5903,4207,2568,2623,2530,3644,4
208,5902,6709,3642,2161,2278,2806,5962,4563,2273,2723,2783,6546,4471,4544,5995,4205,5904,2156,2758,7603,4725,1483,
2528,4178,8099,8202,2102,4930,6096,4206,4379,7868,4632,5987,4384,7347,2448,2527,7995,8812,4075,4112,4476,4615,406
1,2158,2286,4378,5617,5577,6061,4215,5449,6019,6081,6307,2525,2884,5966,5780,5827,7869,6539,4658,6047,6520,6048,78
11,6495,6496,5351,5352,5353,5391,5392,5393,5390,6659,6660,5026,5027,5028,5002,5003,5004,6438,6439,6440,5459,5460,6
929,6049,6029,6030,5335,5336,5337,5338,6930,5339,5340,5000,5025,6091,28754,79652,28665,5323,6883,5614,5038,5940,1
450,5605,5607,6884,5615,4540,3551,5037,6005,5217,2307,5219,2388,5322,6175,6882,1478,5982,5608,5616,6008,6128,2276,
2277,5983,5040,5984,3931,3932,5058,2099,2221,5716,5717,5718,5893,78943,78948,78949,78950,78946,78947,4162,5787,57
86,4319,4060,4188,5375,4197,2477,6419,5470,1087,1089,1090,1088,5163,5161,2365,3053,5580,1475,1414,4907,4920,5407,1
856,3713,8531,4510,5675,5510,1947,1453,5659,1047,1048,1051,3678,4093,3721,2764,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2552,
2553,2554,2555,2556,2557,79628,79629,79651,79653,79654,79655,79656,79657,79658,79659,79660,79755,79727,99679,996
80,70980,70981,70982,79665,79663,28592,28593,28594,28595,28596,28597,4062,2628,2629,2632,2631,2630,2523,2524,252
6,5660,2245,2246,2574,2593,5493,4194,3047,5901,2640,94186,94188,94243,94245,94246,94247,94249,94250,94252,94253,9
4264,94265,94279,94280,94281,94282,94325,94326,94327,94328,94329,94330,94331,94382,94383,94391,94392,94393,9439
6,94397,94398,94452,94453,94454,94338,94339,94340,94341,7929,7930,7904,7910,7911,7925,7959,7960,7887,7888,7955,79
56,7958,7957,7891,7892,7915,7914,7916,7885,7884,7886,7919,7920,7921,7838,7839,7840,7987,7893,7894,7895,7896,7897,7
899,7900,7898,7880,7881,7970,79607,79610,79611,79700,70893,70927,79641,79707,79695,99075,18004,94256,50086,70732
,79805,79696,50102,93767,5222,5223,5228,5229,5226,5227,4479,4480,8742,8743,8758,8744,8696,8697,8698,8537,8673,802
0,8029,8030,8034,8437,8438,8439,8440,8559,8788,8791,8566,8567,8667,8668,8705,8770,8747,8748,8694,8109,8783,8784,14
29,1430,8658,8710,3020,3018,3019,3307,3308,3874,3875,5093,5096,5095,5094,3518,3519,3520,3318,5062,5063,5064,4468,4
469,2694,2695,2696,3016,3017,3542,3543,3545,3544,3064,3283,2977,7964,6040,6039,5679,5648,5697,4474,1072,1079,1078,
1080,7058,4538,5784,79763,93373,93370,93371,93372,78898,93380,93384,93382,93378,28802,28803,28804,28805,99991,79
764,79765,79766,79767,79768,93379,93381,93383,93385,93377,93376,93374,93375,94430,94416,94418,94434,94432,94446,
93865,93656,93845,93974,79667,92075,28732,5341,28733,28734,28736,28737,5342,5344,5343,3054,5719,5727,8847,8848,8
849,8850,3319,3264,3006,3007,9547,94309,93775,93774,93764,79757,79758,79760,79761,70906,92391,92392,92395,92397,
78917,94290,94450,3073,3074,3072,5356,3966,5355,3958,5354,3967,4473_OUT1,1427,1446,1493,1494,1509,1518,2094,2095
,2096,2184,2191,2232,2233,2234,2235,2266,2297,2298,2433,3328,2449,2473,3050,2507,2559,2560,2561,2615,2617,2701,270
2,2703,2705,5277,5278,5279,5069,5070,5071,5072,5073,5074,5075,5076,5244,5245,5246,5247,5281,5282,2706,2707,5283,27
08,2724,5284,2756,5252,5253,7019,3015,3529,7022,3530,3926,3927,4189,4199,7025,4490,5029,5030,5031,5032,5049,5050,5
051,5053,5055,3980,5056,5209,4504,5210,4634,5376,5377,5378,5455,5456,5457,5458,5479,5480,5489,5490,5491,5492,5546,
92079,5547,70926,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5555,5556,5557,5558,5559,5560,5561,5562,5595,5638,5694,5766,5767,5
768,5769,5788,5789,5790,5916,5917,5918,5988,5989,5990,6100,6145,6146,6209,6210,6329,6428,6429,6430,6449,6475,6549,
6550,6710,6857,6858,6859,6919,7012,7013,7014,7015,7016,7091,7092,7093,7095,7099,7137,7138,7139,7140,7274,7275,727
6,7346,7348,8171,8172,8173,8175,8176,8177,8178,8532,8533,8536,8541,8542,8543,8546,8547,8551,8553,8556,8558,8631,86
32,8633,8634,8636,8637,8638,8674,8675,8676,92922,92923,92925,70705,77029,4549,4164,5383,5225,9896,91334,91335,913
36,91337,91338,91339,91352,91353,91354,91355,91356,91357,91358,91359,91360,91361,91362,91363,91367,91368,91369,9
1364,91365,91366,91370,91371,91372,91373,91374,91375,91376,91377,91378,91379,91380,91381,91382,91383,91384,9138
5,91386,91387,91340,91341,91342,91343,91344,91345,91346,91347,91348,91349,91350,91351,91388,91389,91390,91391,91
392,91393,95406,95407,95408,95409,95410,95411,95412,95413,95414,95529,95527,95528,95530,95531,95532,70544,70545,
70546,70547,79904,79905,79906,79907,79908,79909,70990,70991,70992,70993,70994,70995,70996,70997,70998,70999,710
00,71001,71002,71003,71004,71005,71006,71007,71008,71009,71010,71011,71012,71013,71014,99495,94364,71015,71016,7
1017,71018,71019,71020,78921,78922,78923,78924,93673,93674,93675,93676,19419,3478,3479,5220,5221,5237,5238,5239,
5240,5241,5242,5243,5248,5249,5250,5251,5081,5082,5083,5084,3579,3580,3314,3315,3316,3317,4925,3527,3528,2117,211
8,3082,3083,6258,6259,6260,2529,2531,2532,7976,7977,7978,5904_OUT1,4384_OUT1,4199_OUT1,19476,ST069506,ST06582
9,ST079253,ST079260,ST079277,ST055493,ST055516,ST055509,ST055523,ST055530,ST055547,ST065706,ST065690,ST059903,
ST576202,ST576219,ST035723,ST005917,ST005535,ST069254,ST035709,ST009816,ST035693,ST566814,ST069155,ST069186,ST
069179,ST617912,ST617813,ST657819,ST657918,ST611118,ST611019,ST065713,ST010454,ST649715,ST058654,ST058647,ST05
8630,ST058616,ST065249,ST012076,ST012083,ST012052,ST012069,ST058623,ST033125,ST065447,7796,7797,7814,7817,7818,
7819,7820,7935,7826,7827,7828,7829,7774,7775,7476,7477,7478,7479,7502,7503,7494,7109,7110,7134,7204,7317,7318,731
9,7320,7127,7128,7129,7130,7396,7397,7504,7505,7506,6005_OUT1,LT014216,4473_OUT2,9243,8836,8837,8838,8839,7988,
8829,8555,8157,8158,8159,8160,8166,8167,8560,7672,7673,7674,7675,7676,8844,8845,79839_OUT1,2166,2167,2168,2065,2
066,2194,2195,3207,3208,3209,3210,3310,3464,3480,2236,2237,2238,2239,2229,3086,3087,2130,2131,2119,2604,2420,2427,



 

2012,3500,3510,6996,6997,5419,5420,6830,3115,6589,6590,5293,3296,6579,6580,5066,6490,6867,6868,6869,6907,6908,690
9,3119,6814,5359,3254,3260,5364,5365,7026,7027,7028,7029,7030,3179,3180,3680,3696,3239,3240,5310,6639,6640,3096,22
30,6670,6970,3114,3116,3117,3247,3297,3125,3126,6649,6650,5308,5309,3218,3177,3178,3095,3118,3120,3154,3155,3156,5
360,5361,5311,5312,3091,3160,3300,3131,3132,3085,3508,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,1978,1979,
1980,559,1513,6958,6959,6969,6960,3113,5295,5296,5297,5298,3244,3245,3246,3248,3249,3250,3088,3089,3295,3123,3124,
5307,3214,3215,3216,3217,3092,3093,3094,5254,5255,3181,3182,3081,3153,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3170,317
1,3172,3173,3174,3175,3176,3219,3220,6915,3090,3157,3158,3159,3183,3184,3185,3186,3298,3299,3127,3128,3129,3130,31
33,3134,3135,3136,3137,3138,3139,3140,70895_OUT1,19833,9516,19804,66750,66751,66752,66766,66767,66768,66769,667
70,66771,66772,66773,79517,79518,79693,79842,79843,79844,79845,79846,79847,79848,79849,79850,79851,93459,93460,9
3788,93992,93993,94336,94380,94399,94400,94402,94403,94405,94406,94407,94409,94473,94503,94474,94501,94502,9454
8,94549,94650,94651,94652,94653,94670,94671,94677,94678,98896,98897,94337,4192_OUT1,2624,1411,1417,1418,6788,67
89,6790,5046,5048,6409,6410,5946,96905,19791,4127,4129,4120,4199_OUT2,3713klosz,19792,6496_OUT1,19955,19816,789
8_OUT1,2295,2296,5276,2290,2291,2280,2281,2678,2249,3146,3143,2679,2680,2681,2682,3144,2683,2684,3145,2685,2686,3
014,2687,5358,2688,2689,5366,2690,6899,2691,6905,5409,6955,5410,5267,2692,5268,2693,5269,3659,3084,3200,6890,2957,
5280,5256,2937,2282,2934,1969,2932,2283,1970,1410,2072,5270,2671,2073,2087,2088,2672,2015,2016,1987,2289,1988,198
9,2292,2293,2294,2240,2241,2242,2243,5271,2090,5272,2068,5258,2069,5259,5260,2310,2196,2197,2150,2151,2081,2082,20
83,2084,2085,2029,2086,3147,2145,3148,2146,3149,3150,3189,3190,5274,5275,5546_OUT1,5249_OUT1,6259_OUT1,7076_O
UT1,6301_OUT1,1567,1569,5277_OUT1,2048_OUT1 


