
Regulamin Promocji 
„Piłka gratis” 

 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Piłka gratis” jest Lantre Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą 

w Warszawie ul. Jana Kazimierza 15/5, 01-248 Warszawa, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632836; sąd 
rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 
NIP: 1231322715; REGON: 365205593 

2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym lantre.pl  
3. Promocja obowiązuje od 14.06.2021 r. do dnia 11.07.2021 r. do godziny 23:59 lub do 

wyczerpania zapasów produktu gratisowego. 
4. Produkt promocyjny – jeden z modeli komputerów Apple MacBook Air, Apple 

MacBook Pro, Apple iMac, Mac mini - oferowanych do sprzedaży w sklepie 
internetowym lantre.pl 

5. Produkt gratisowy – PIŁKA ADIDAS UNIFORIA LGE BOX ROZMIAR 5 - produkt, który 
Klient otrzyma w formie prezentu. Cena produktu promocyjnego zostanie na 
dokumencie sprzedaży pomniejszona o wartość 1,00 zł brutto, natomiast do 
Produktu gratisowego zostanie doliczona wartość 1,00 zł brutto. 

6. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dokonująca zakupu detalicznego. 

7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej promocji "Mistrzowskie 
promocje z Apple" 
  

 
 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Każdy Klient może wziąć udział w promocji wielokrotnie, wypełniając każdorazowo 

warunki określone w treści niniejszego regulaminu.  
2. Klient dokonujący zakupu produktów promocyjnych określonych w §1.4 niniejszego 

regulaminu w okresie trwania promocji otrzyma do zamówienia jako GRATIS produkt 
gratisowy określony w 1.5 niniejszego regulaminu. 

3. GRATIS zostanie dodany automatycznie do koszyka po umieszczeniu w nim przez 
klienta Produktu promocyjnego. 

4. Organizator Promocji zastrzega ograniczoną liczbę produktów gratisowych. 
5. Produkty promocyjne dostępne w sklepie internetowym lantre.pl oznaczone są 

specjalnym znakiem informującym o akcji promocyjnej. 
6. Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sklepie internetowym 

lantre.pl. 



7. Produkt gratisowy wynikający z niniejszej promocji nie podlega wymianie na 
gotówkę. 

8. Liczba produktów gratisowych jest ograniczona do 1 szt. przy zakupie co najmniej 
jednego produktu promocyjnego wchodzącego w skład jednego zamówienia klienta. 

9. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi 
podlega także produkt gratisowy. 

10. Organizator zastrzega możliwość wyłączenia promocji przed terminem podanym w 
§1.3 

11. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Klienta  do odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta. 

 
§3 

REKLAMACJE 
1. Reklamacje dotyczące promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny organizatora w terminie do 14 dni od dnia zakończenia promocji. 
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane klienta, w tym: imię, nazwisko i 

adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację, wraz z podaniem przyczyny 
reklamacji i opisem ewentualnych nieprawidłowości. 

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi organizator promocji i w ciągu 30 dni od 
momentu otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego, pisemnie powiadomi 
osobę zgłaszającą o wynikach ww. postępowania. 

 
§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Warunkiem udziału w promocji jest akceptacja przez klienta zasad zawartych w 
niniejszym regulaminie.  

2. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy 
techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział klienta w promocji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku, gdy:  
a. zajdą okoliczności siły wyższej, 
b. oczywistych pomyłek i błędów pisarskich, 
c. zmiany zasad przeprowadzania promocji, z zastrzeżeniem, że zmiana 

niniejszego regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej 
uczestników sprzed zmiany regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 
prawa RP. 


