
REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. 

 

1. Organizatorem promocji jest firma LG Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. 
Wołoska 22, 02-675 Warszawa, budynek Mokotów Nova wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 

2. Promocja trwa od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. lub do wyczerpania zapasów. 

3. Promocją nie są objęte akcesoria ani systemy klimatyzacji Multi V. 

4. W promocji mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na 
montażu urządzeń klimatyzacyjnych LG, którzy udokumentują fakt prowadzenia działalności 
gospodarczej za pomocą odpowiednich dokumentów rejestracyjnych, aktualnego numeru 
REGON oraz NIP („Uczestnik”). Z promocji wyłączeni są pracownicy firmy LG Electronics Polska 
Sp. z o..o. oraz członkowie ich rodzin nawet jeżeli prowadzą działalność opisaną w zdaniu 
poprzedzającym. 

5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej 
potencjalnym Uczestnikom na stronie www.ligagraczy.lge.pl. 

6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

a) Pierwsza rejestracja w programie lojalnościowym od 1 lipca 2013 do 31 sierpnia 2013 roku.  

b) Zarejestrowanie zakupów w Lidze Graczy – programie lojalnościowym LG -  na stronie 
www.ligagraczy.lge.pl w terminie do 15 września, ale nie później niż 30 dni od daty ich 
zakupu. 

7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz.  

8. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik, który spełni warunki zawarte w regulaminie. 

9. Nagrodą w promocji jest telefon komórkowy firmy LG , odpowiednio: 

a) za rejestrację minimum 3 sztuk urządzeń LG objętych programem lojalnościowym  – telefon 
model LG Swift L3II o wartości 383,76 zł brutto 

b) za rejestrację minimum 5 sztuk urządzeń LG objętych programem lojalnościowym  – telefon 
model LG Swift L5II o wartości 597,78 zł brutto 

10. Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz przedsiębiorstwa Uczestnika w ramach którego 
prowadzi on działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 4 zdanie 1 niniejszego Regulaminu. 

11. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni komisja, w skład której wejdą: 

 Tatiana Sobańska (LG), 

 Janusz Szychta (Advertnet) 

19. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od daty 
zakończenia promocji pod adres: LG Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. 
Wołoska 22, 02-675 Warszawa 

20. Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

 


