
Regulamin Promocji 
„Service Pack za darmo! Jeśli Polska awansuje do ćwierćfinału EURO 2021” 

 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem akcji promocyjnej „„Service Pack za darmo! Jeśli Polska awansuje do 

ćwierćfinału EURO 2021” 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 10.06.2021 r. do dnia 29.06.2021 r. do godziny 23:59. 
4. 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. 

5. 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 podanych w Załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu w okresie trwania promocji otrzyma zwrot środków poniesionych na 
zakup wymienionych produktów w przypadku, gdy Reprezentacja Polski w piłce 
nożnej awansuje do fazy ćwierćfinałowej turnieju EURO 2021. 

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

specjalnym znakiem informującym o akcji promocyjnej. 
5. Lista produktów biorących udział w akcji stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 
6. Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sklepie internetowym 

lantre.pl. 
7. Rabat wynikający z niniejszej promocji nie podlega wymianie na gotówkę. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, którego cena była 

rabatowana, cena jaka będzie zwracana klientowi będzie wynosić wartość zapłaconą 
przez klienta, czyli cenę uwzględniającą rabat. 

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

 
 



 
 
 
 

§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. 

5. Załącznik nr 1 stanowi integralną część regulaminu i zawiera listę produktów 
biorących udział w promocji. 

 
Produkty biorące udział w promocji:  

„Service Pack za darmo! Jeśli Polska dojdzie do ćwierćfinału EURO 2021” 
 

• Service Pack - Pakiet Gold 2Y do Apple MacBook Pro 15/16 - 2 letni okres ochrony – 799 zł 

• Service Pack - Pakiet Gold 2Y do Apple iMac - 2 letni okres ochrony – 499 zł 

• Service Pack - Pakiet Silver 1Y do Apple MacBook Air i Pro 13 - ochrona w pierwszym roku – 199 zł 

• Service Pack - Pakiet Platinium 3Y do Apple MacBook Air i Pro 13 – 799zł 

• Service Pack - Pakiet Silver 1Y do Apple MacBook Pro 15/16 - ochrona w pierwszym roku – 199 zł 

• Service Pack - Pakiet Platinium 3Y do Apple MacBook Pro 15/16 – 999 zł 

• Service Pack - Pakiet Silver 1Y do Apple iMac – 199 zł 

• Service Pack - Pakiet Platinium 3Y do Apple iMac – 799 zł 

• Service Pack - Pakiet Silver 1Y do Apple iPad – 199 zł 

• Service Pack - Pakiet Gold 2Y do Apple iPad - 2 letni okres ochrony – 599 zł 



• Service Pack - Pakiet Platinium 3Y do Apple iPad – 799 zł 

• Service Pack - Pakiet Silver 1Y do Apple iPhone – 199 zł 

• Service Pack - Pakiet Gold 2Y do Apple iPhone - 2 letni okres ochrony – 799 zł 

• Service Pack - Pakiet Platinium 3Y do Apple iPhone – 999 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 


