REGULAMIN PROMOCJI
„AirPods Max za 1 zł”
(dalej jako „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „AirPods Max za 1 zł” (dalej

jako „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) jest LANTRE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Warszawie, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 15/5, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000632836, REGON: 365205593, NIP: 1231322715 (dalej zwana „Organizatorem”).
2. Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym www.lantre.pl (dalej jako „Sklep
Internetowy”).
3. Promocja będzie obowiązywała w okresie od dnia 18.02.2021 r. od godz. 12:00, a zakończy
się w dniu 23.02.2021 r. o godz. 23:59.
4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej na www.lantre.pl.
§2
ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne.
2. Promocja obejmuje wybrane produkty, dostępne na stronie internetowej www.lantre.pl

wskazane w załączniku nr 1.
3. Klient dokonujący zakupu produktów promocyjnych spełniający wymogi określone w

niniejszym Regulaminie, otrzyma możliwość jednorazowego skorzystania z rabatu
zmniejszającego cenę produktów wymienionych w załączniku nr 1 na poniższych zasadach:
a Klient, który podczas jednej transakcji zakupi przynajmniej jeden produkt
biorący udział w akcji promocyjnej, wskazany w załączniku nr 1, otrzyma rabat
obniżający cenę produktu MGYJ3ZM/A lub MGYH3ZM/A z zakupionych
Produktów promocyjnych do kwoty 1 zł.
4. Rabat naliczony zostaje automatycznie i nie łączy się z innymi rabatami, bonami i kodami
rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym. Uczestnikowi Promocji przysługuje
tylko jeden rabat za zakup Produktów promocyjnych.
5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko raz w czasie jej trwania.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Lantre.pl
obowiązującymi w Sklepie Internetowym.
1. Promocja łączy się standardową ofertą ratalną 0% oraz z promocjami ratalnymi w Sklepie
Internetowym.
2. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
3. Akcja Promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy rozumie się

zakup w okresie obowiązywania Promocji więcej niż 1 sztuki tego samego modelu danego
Produktu promocyjnego.
4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży
zakupionego Produktu lub Produktów promocyjnych, których cena nie została rabatowana

na skutek Akcji Promocyjnej, Uczestnik Promocji traci przyznany w ramach promocji
rabat oraz zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu promocyjnego, którego cena
była rabatowana na skutek Promocji, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić
będzie wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj.: cenę z uwzględnieniem rabatu.
6. Liczba Produktów promocyjnych jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość
wyczerpania zapasów Produktów promocyjnych w Sklepie Internetowym.
7. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o okolicznościach
przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta, Organizator
jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach lub
zażądania zwrotu korzyści promocyjnej bezpodstawnie uzyskanej przez kupującego.
§3
REKLAMACJE
1.
2.

3.

4.

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z
dopiskiem na kopercie nazwy Promocji, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby
zgłaszającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji, opis ewentualnych
nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Organizator pisemnie powiadomi zgłaszającego. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w sklepie internetowym lantre.pl rozpatrywane są na
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w
Kodeksie cywilnym.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do udziału klienta w Promocji konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych w niniejszym

Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne

utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
a okoliczności siły wyższej,
b gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji, w

szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających
zastosowanie do niniejszej Akcji Promocyjnej,
c oczywistych omyłek i błędów pisarskich,
d zmiany zasad przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana
Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w
szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed
dokonaniem zmiany w Regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1
Lista produktów objętych promocją w sklepie internetowym:
MacBook Pro
MWP42ZE/A/P1
MWP42ZE/A/R1
MWP82LL/A
MWP52ZE/A/R1

AirPods
MGYJ3ZM/A
MGYH3ZM/A

