
 
REGULAMIN do AKCJI promocyjnej 

„Zestawy prezentowe – 15.11.2018 – 31.10.2019” 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno–reklamowej pod 

nazwą „Zestawy prezentowe – 15.11.2018 – 31.10.2019” zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest 

budowanie trwałych relacji z Klientami oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.  

 
 

§2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej 
 
Akcja została ustanowiona na czas określony od 15.11.2018 do 31.10.2019. Miejscem Akcji są 
wybrane salony handlowe sprzedające asortyment Lancerto S.A. Lista salonów (dalej określane 
jako Salony), których dotyczy Akcja stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu (lista 
salonów została ponadto opublikowana na stronie www.lancerto.com pod adresem: 
http://www.lancerto.com/promocje/). 
 
 
 

§3 Organizator akcji promocyjnej 
 
Organizatorem akcji jest ”Lancerto” S.A. z siedzibą w Łańcucie (adres ul. ul. Podzwierzyniec 29, 
37-100 Łańcut), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000296761, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 815-17-47-126 numer 
statystyczny (REGON) 180286590, o kapitale zakładowym w wysokości 1000000,00 zł. 
 
 

§4 Uczestnik Akcji 
 
Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone  
w niniejszym Regulaminie.  
Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest dokonanie zakupu w okresie obowiązywania 
Akcji określonych przez Organizatora towarów w Salonach.  
 
 
 

§ 5 Zasady Akcji 
 
1. Akcja została ustanowiona na czas określony od 15.11.2018 do 31.10.2019 albo do 

wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych promocją pt. „Zestawy prezentowe – 

15.11.2018 – 31.10.2019”. Oznacza to, że po wyczerpaniu zapasów magazynowych określonego 

towaru w magazynach Organizatora nie będzie można go nabyć w cenach promocyjnych w 

Salonach. Akcja polega na możliwości nabycia towarów objętych Akcją w załączniku numer 2 do 

niniejszego regulaminu.  

2. Promocją objęty jest wybrany przez organizatora asortyment z oferty Lancerto 

S.Awskazany w § 5 punkcie 3 lit.  

http://www.lancerto.com/promocje/


3. Promocja obejmuje:  
a) zestaw 3 par skarpet przeceniony z 89,70 zł na 49,90 zł  
b) zestaw 3 par skarpet (bawełna merceryzowana) przeceniony z 119,70 zł na 69,90 zł  
c) zestaw 3 bokserek przeceniony 119,90 zł na 99,90 zł  
d) zestaw szal plus skarpety przeceniony z 129,80 zł na 99,90 zł 
e) zestaw krawat (mikrofibra) plus poszetka (mikrofibra) przeceniony z 159,80 zł na 99,90 zł 
f) zestaw krawat (jedwab) plus poszetka (jedwab) przeceniony z 239,80 zł na 199,90 zł 
g) zestaw szal plus rękawiczki przeceniony z 229,80 zł na 199,90 zł 
h) zestaw czapka plus rękawiczki przeceniony z 279,80 na 199,90 
i) zestaw czapka plus szal przeceniony z 249,80 na 199,90 
j) zestaw czapka Cruz bordo plus szal przeceniony z 249,80 na 179,80 
k) Zestaw 6 par skarpet przeceniony z 179,40 na 99,90 

dostępne w dniach obowiązywania promocji  wyszczególnione w załączniku nr 2 do 
niniejszego regulaminu 
4. Akcją „Zestawy prezentowe – 15.11.2018 – 31.10.2019” 

nie są objęte następujące elementy:  
- 
5. Akcją objęte są produkty, które w terminie obowiązywania promocji zostały zakupione lub 
zamówione bezpośrednio w salonie lub na www.lancerto.com. Powyższe oznacza:  
a) w przypadku zakupu lub zamówienia w lokalu salonu - wpłatę ceny sprzedaży w kasie 
sprzedawcy lub uznanie na rachunku bankowym sprzedawcy ceny za produkt. 
b) w przypadku rezerwacji produktów złożonych za pośrednictwem witryny www.lancerto.com - 
moment złożenia zamówienia, potwierdzonej informacją mailową wysłaną do klienta w okresie 
obowiązywania Akcji, tj. 15.11.2018 – 31.10.2019. Regulamin Serwisu Internetowego regulujący 
szczegółowe zasady składania zamówień znajduje się pod adresem: www.lancerto.com.  
6. Akcji nie podlegają towary zamówione przez klientów przed 15.11.2018 r. oraz po 31.10.2019. 
7. Akcja „Zestawy prezentowe – 15.11.2018 – 31.10.2019” nie łączy się z inną promocją lub 

wyprzedażą . W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą promocją został objęty inną promocją 

lub wyprzedażą, zaoferowane promocje nie łączą się, a kupującemu przysługuje promocja dla 

niego najkorzystniejsza, tj. taka, przy uwzględnieniu której cena towaru będzie niższa. 

 
 

§ 6 Ochrona Danych Osobowych 
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane 
w związku z Akcją nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związanych z 
niniejszą Akcją.  
2. Dane osobowe Uczestnika przekazane Organizatorowi będą wykorzystywane zgodnie z art. 23 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1182).  
 
 

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2018. i obowiązuje do dnia 31.10.2019 a jego treść 

dostępna jest w siedzibie spółki ”Lancerto S.A., w salonach firmowych, które uczestniczą w akcji 

promocyjnej „Zestawy prezentowe – 15.11.2018 – 31.10.2019”. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy sprzedaży poszczególnych salonów.  

 



 

Załącznik nr 1  

Wykaz salonów objętych AKCJĄ „Zestawy prezentowe – 15.11.2018 – 31.10.2019”. 

 

NAZWA CH  ADRES 

CH PORT,  Ul. Grunwaldzka 108  84-230 Rumia  

Auchan Swadzim,  Ul. Św. Antoniego 2  62-080 Tarnowo Podgórne  

C.H. Galeria Kasztanowa,  Ul. Powstańców Wlk. 99  64-920 Piła  

C.H. Auchan,  Ustowo 45  70-001 Szczecin  

C.H. Auchan,  Ul. Bohaterów Monte Casino 421  43-300 Bielsko Biała  

CENTRUM HANDLOWE ALFA  Ul. Świętojańska 15  15-277 Białystok  

GALERIA COPERNICUS,  Ul. Żółkiewskiego 15  87-100 Toruń  

Galeria Wisła  Ul. Wyszogrodzka 144  09-410 Płock  

M1 Czeladź  Ul. Będzińska 80  41-250 Czeladź  

M1 Kraków  Al. Pokoju 67  31-580 Kraków  

Galeria Sanowa Ul. Wojciecha Brudzewskiego 1  37-700 Przemyśl  

C.H. NoVa Park  Ul. Przemysłowa 2  66-400 Gorzów Wielkopolski  

Galeria Rzeszów  Al. Piłsudskiego 44  35-001 Rzeszów  

Galeria Katowicka Ul. 3 Maja 30 40-097 Katowice 

Galeria Słoneczna Ul. Chrobrego 1 26-609 Radom 

Galeria Trzy Korony Ul. Lwowska 80 33-300 Nowy Sącz 

CH Atrium Felicity Al. Wincentego Witosa 32 20-315 Lublin 

Bonarka City Center Ul. Kamieńskiego 11 30-644 Kraków 

Centrum Handlowe Ogrody Ul. Płk. Dąbka 152 82-300 Elbląg  

Galeria Leszno Al. Konstytucji 3 Maja 12  64-100 Leszno 

Galeria Sfera Ul. Mostowa 2 43-300 Bielsko- Biała 

Galeria Veneda Ul. Zawadzka 38 18-400 Łomża 

Galeria Zielone Arkady Ul. Wojska Polskiego 1 85-171 Bydgoszcz 

Silesia City Center Ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice 

Galeria ECHO Ul. Świętokrzyska 20 25-406 Kielce 

Galeria Warmińska Ul. Juliana Tuwima 26 10-748 Olszyun 

Galeria Północna Ul. Światowida 17 03-144 Warszawa 

CHR Galaxy aleja Wyzwolenia 18-20 70-554 Szczecin 

CHR Pasaż Grunwaldzki Pl. Grunwaldzki 22 50-363 Wrocław 

CH Riviera Ul. Kazimierza Górskiego 2 81-304 Gdynia 

Galeria Krakowska  Ul. Pawia 5 31-154 Kraków 

CH Janki Ul. Mszczonowska 3 05-090 Janki/k Warszawy  

CH Karolinka Ul. Wrocławska 152/154 45-837 Opole 

CH Posnania ul. Pleszewska 1 61-136 Poznań 

 
 



 
 

 Załącznik nr 2 

Wykaz produktów objętych AKCJĄ „Zestawy prezentowe – 15.11.2018 – 31.10.2019". 

1. Wszystkie skarpety w cenie 29,90 zł dostępne w dniu dokonywania zakupów w salonie sprzedaży 
lub w sklepie online www.lancerto .com 

2. Wszystkie skarpety z bawełny merceryzowanej w cenie 39,90 zł dostępne w dniu dokonywania 
zakupów w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

3. Zestaw 3 bokserek w mikrowzór (SKU NBI103118000003.MIXKOLOR)  w cenie 129,90 zł dostępne 
w dniu dokonywania zakupów w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

4. Zestaw 3 bokserek (SKU NBI103118000002.MIXKOLOR) w cenie 119,90 zł dostępne w dniu 
dokonywania zakupów w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

5. Zestaw 3 bokserek w mikrowzór (SKU NBI103118000001.MIXKOLOR) w cenie 119,90 dostępne w 
dniu dokonywania zakupów w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

6. Wszystkie szale w cenie 99,90 zł dostępne w dniu dokonywania zakupów w salonie sprzedaży lub 
w sklepie online www.lancerto .com 

7. Wszystkie krawaty z mikrofibry/poliestru w cenie 79,90 zł dostępne w dniu dokonywania zakupów 
w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

8. Wszystkie poszetki z mikrofibry/poliestru w cenie 79,90 zł dostępne w dniu dokonywania zakupów 
w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

9. Wszystkie krawaty z jedwabiu w cenie 139,90 zł dostępne w dniu dokonywania zakupów w salonie 
sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

10. Wszystkie poszetki z jedwabiu w cenie 99,90 zł dostępne w dniu dokonywania zakupów w salonie 
sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

11. Rękawiczki brązowe (SKU RK090218000002.BRAZ) w cenie 129,90 zł dostępne w dniu 
dokonywania zakupów w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

12. Rękawiczki czarne (SKU RK090218000001.CZARNY) w cenie 129,90 zł dostępne w dniu 
dokonywania zakupów w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

13. Czapka Karl (bordowa, granatowa, czarna) w cenie 149,90 zł dostępna w dniu dokonywania 
zakupów w salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

14. Czapka Cruz (bordowa, granatowa) w cenie 149,90 zł dostępna w dniu dokonywania zakupów w 
salonie sprzedaży lub w sklepie online www.lancerto .com 

 
 


