
REGULAMIN PROMOCJI „Świąteczny Cashback” 
(dalej: Regulamin) 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem promocji pod nazwą „Świąteczny Cashback” (dalej: Promocja) jest agencja 
ACTIVE.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Giewont 38A, 92-116 Łódź, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 
0000845987, NIP: 7282843812, REGON: 385748680 (dalej: Organizator). 

1.2. Organizator działa na zlecenie następujących spółek: 

1.2.1. Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000231320, NIP: 107-00-01-
985, REGON: 140091698, BDO: 000016579 (dalej: Lenovo), 

1.2.2. AB S.A. z siedzibą w Magnicach przy ul. Europejskiej 4, 55-040 Magnice, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, numer KRS: 0000053834, NIP: 895-16-28-481, REGON: 931908977, kapitał 
zakładowy: 16 187 644,00 wpłacony w całości, BDO: 000011269, 

1.2.3. ALSO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14, 03-230 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd 
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000536656, NIP: 527-27-26-825, REGON: 
360451330, BDO: 000006264, 

1.2.4. Ingram Micro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 46, 02-255 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd 
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000028820, NIP: 521-29-31-906, REGON: 
013196912, BDO: 000004850, 

1.2.5. KOMSA POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, 
53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd 
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Wrocław we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru 
Sądowego, numer KRS: 0000003572, NIP: 897-10-93-468, REGON: 930811320, BDO: 
000011156, 

1.2.6. „NTT System” S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, numer KRS: 0000220535, NIP: 113-25-18-415, REGON: 015854360, kapitał 
zakładowy: 83.100 000,00 zł opłacony w całości, BDO: 000000216 

przy czym spółki wskazane w pkt 1.2.2. – 1.2.6. Regulaminu zwane są dalej „Dystrybutorami”. 

1.3. Fundatorem nagród w Promocji jest Lenovo oraz Dystrybutorzy. 

1.4. Promocja trwa w okresie od 21 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania puli 
nagród, zgodnie z pkt 4.2. Regulaminu (dalej: okres trwania Promocji). 



1.5. Promocja jest przedsięwzięciem marketingowym i jest organizowana w celu promowania  
i zwiększenia sprzedaży notebooków Lenovo z serii „Yoga”, „Legion” oraz „IdeaPad” (dalej: 
Produkty promocyjne). Szczegółowa lista modeli notebooków objętych Promocją (Produktów 
promocyjnych) oraz wartość nagrody przypisana do danego modelu znajduje się na stronie 
internetowej Promocji pod adresem www.lenovopolska.pl/promocjaswiateczna (dalej: Strona 
internetowa Promocji). 

1.6. Zakupu Produktów promocyjnych należy dokonać w sklepach stacjonarnych lub internetowych 
prowadzonych przez autoryzowanych partnerów Lenovo mających siedzibę na terenie Polski, tj.: 

1.6.1. Delkom.pl (Delkom 2000 Sp. z o.o., ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejherowo) 

1.6.2. Komputronik.pl (Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań) 

1.6.3. X-kom.pl (x-kom Sp. z o.o., Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa) 

1.6.4. Euro.com.pl (EURO-net Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa) 

1.6.5. Mediaexpert.pl (TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów) 

1.6.6. Sferis.pl (Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno) 

1.6.7. Media Markt (Media Markt Polska Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 
Warszawa) 

1.6.8. Morele (Morele.net Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków) 

1.6.9. NEONET (NEONET S.A. ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław) 

(dalej: Partnerzy).  

2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI? 

2.1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, które w okresie trwania Promocji dokonują zakupu Produktów 
promocyjnych od Partnerów na cele niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością 
gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) 
(dalej: Uczestnicy). 

2.2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w 
Promocji. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i wysłać je na adres 
siedziby Organizatora lub przesłać na adres e-mail cashback@lenovopolska.pl czytelny skan lub 
zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia. Z chwilą otrzymania oświadczenia Uczestnika 
Organizator wykluczy go z udziału w Promocji i usunie jego dane osobowe. 

2.3. W Promocji nie jest premiowane kupowanie Produktów promocyjnych w związku i na cele 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

2.4. W Promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) 
Organizatora, Lenovo, Dystrybutorów ani Parterów, a także członkowie rodzin ww. osób. Pod 
pojęciem członków rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. PRODUKTY PROMOCYJNE 

3.1. Promocją objęte są wyłącznie Produkty promocyjne, które są fabrycznie nowe i zostały 
zakupione od Partnerów. Zakup Produktów promocyjnych od innych podmiotów nie uprawnia 
do skorzystania z Promocji. Promocją nie są objęte Produkty promocyjne pochodzące ze 
sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej). 

3.2. Promocją objęte są Produkty promocyjne zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których 
znajduje się kod kreskowy (numer EAN) i numer seryjny Produktu promocyjnego. Nie są objęte 

http://www.lenovopolska.pl/promocjaswiateczna
mailto:cashback@lenovopolska.pl


Promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane 
przez sprzedawców do własnych opakowań. 

4. CO JEST NAGRODĄ W PROMOCJI? 

4.1. Nagrodę w Promocję stanowi kwota pieniężna, której wysokość uzależniona jest od rodzaju 
modelu zakupionego Produktu promocyjnego i jego przeznaczenia określonego przez 
producenta – poprzez zakwalifikowanie do kategorii „gamingowej” lub „niegamingowej”. I tak 

4.1.1. przy zakupie Produktu promocyjnego z kategorii „gamingowej” Uczestnik uprawniony jest 
do otrzymania kwoty pieniężnej w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) 

4.1.2. przy zakupie Produktu promocyjnego z kategorii „niegamingowej” Uczestnik uprawniony 
jest do otrzymania kwoty pieniężnej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 
00/100) 

(dalej: Nagroda). Żeby uzyskać informację o wysokości Nagrody przypisanej do Produktu 
promocyjnego należy odnaleźć dany model Produktu promocyjnego na rozwijalnej liście 
dostępnej na stronie internetowej Promocji – przycisk „Sprawdź modele”.  

4.2. Dodatkowo, w ramach formularza zgłoszeniowego do Promocji Uczestnik może wskazać 
(poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka), że chce wraz z Nagrodą otrzymać dwujęzyczną 
(polsko-ukraińską) nakładkę na klawiaturę zakupionego Produktu promocyjnego (notebooka) 
(dalej: Nakładka na klawiaturę) albo naklejkę na obudowę laptopa (cover) na zakupiony Produkt 
promocyjny (dalej: Cover). Wartość pojedynczej Nakładki na klawiaturę wynosi 10 zł (słownie: 
dziesięć złotych), a pojedynczej naklejki na obudowę- 10 zł (słownie: dziesięć złotych). W ramach 
jednego Formularza zgłoszeniowego Uczestnik może wskazać tylko jedną nagrodę dodatkową – 
Nakładkę na klawiaturę albo Naklejkę na obudowę. 

4.3. Pula Nagród przewidzianych w Promocji jest ograniczona i wynosi 766 800,00 zł. Do wydania w 
Promocji przewidzianych zostało 1350 sztuk Nakładek na klawiaturę oraz 1350 sztuk Naklejek na 
obudowę. W przypadku całkowitego wyczerpania się puli Nagród przed upływem planowanego 
okresu trwania Promocji, tj. przed dniem 15 stycznia 2023 r.  Promocja ulega zakończeniu i nie 
jest już możliwe przesłanie w niej zgłoszenia oraz otrzymanie Nagrody, Nakładki na klawiaturę 
ani Naklejki na obudowę. Jeśli pula Nakładek na klawiaturę lub Naklejek na obudowę wyczerpie 
się szybciej niż pula Nagród to Promocja nadal trwa, ale nie jest już możliwe otrzymanie w niej 
nagrody, której pula się wyczerpała (Nakładki na klawiaturę lub Naklejki na obudowę). 
Informacja o zakończeniu Promocji zostanie niezwłocznie opublikowana na.  

Niezależnie od powyższego każdy Uczestnik może uzyskać informację o dostępności puli Nagród 
w Promocji kontaktując się z Organizatorem na adres cashback@lenovopolska.pl (informacje 
udzielane są od poniedziałku do piątku, w dni robocze, od godziny 9:00 do 17:00). 

4.4. Nagrody, Nakładki na klawiaturę oraz Naklejki na obudowę przeznaczone do wydania w 
Promocji zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

5. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROMOCJI I OTRZYMAĆ NAGRODĘ?  

5.1. Dowodem zakupu, który potwierdza zakup Produktu promocyjnego jest paragon fiskalny lub 
faktura VAT wystawiona na osobę nieprowadzącą działalności, tzw. „konsumencka” faktura VAT 
(tj. bez numeru NIP) (dalej: Dowód zakupu). Dowodem zakupu w rozumieniu Regulaminu nie są 
inne niż ww. dokumenty sprzedaży, w tym zwłaszcza wyciągi z systemu bankowości 
elektronicznej, potwierdzenia płatności kartą itp. 

5.2. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: 

5.2.1. w okresie trwania Promocji zakupić u Partnera co najmniej jeden Produkt promocyjny i 
zachować Dowód zakupu oraz oryginalne opakowanie Produktu promocyjnego oraz 

mailto:cashback@lenovopolska.pl


5.2.2. nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dokonania zakupu Produktu 
promocyjnego zgłosić się do Promocji wypełniając elektroniczny formularz (dalej: 
Formularz zgłoszeniowy) dostępny na stronie internetowej Promocji. 

5.3. Prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wymaga: 

5.3.1. podania adresu e-mail oraz numeru telefonu Uczestnika;  

5.3.2. wskazania daty zakupu oraz sklepu Partnera (lub adresu sklepu internetowego Partnera), 
w którym został kupiony Produkt promocyjny; 

5.3.3. dołączenia plików w formacie *.jpg, *.jpeg, lub *.pdf i maksymalnym rozmiarze 5 MB 
zawierających: 

5.3.3.1. czytelny skan albo zdjęcie Dowodu zakupu Produktu promocyjnego; 

5.3.3.2. czytelny skan albo zdjęcie (wykonane w kolorze) kodu kreskowego oraz numeru 
seryjnego Produktu promocyjnego wyciętego z oryginalnego opakowania 
zakupionego Produktu promocyjnego. 

5.4. Z przesłanego skanu/zdjęcia, o którym mowa w pkt 5.3.3.2. Regulaminu powinno jednoznacznie 
wynikać, że kod kreskowy oraz numer seryjny Produktu promocyjnego zostały wycięte z 
opakowania, a opakowanie zostało uszkodzone i jest również przedstawione na zdjęciu. Nie jest 
wystarczające do prawidłowego dokonania zgłoszenia przesłanie zdjęcia samej etykiety z kodem 
kreskowym i numerem seryjnym odklejonej z opakowania lub przesłanie zdjęcia samego 
opakowania.  

5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania 
Uczestnika (za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Formularzu zgłoszeniowym) do 
uzupełnienia zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień dotyczących przesłanego 
zgłoszenia. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizator może zwłaszcza zobowiązać 
Uczestnika do dostarczenia na adres siedziby Organizatora wyciętego z opakowania Produktu 
promocyjnego fragmentu kartonu zawierającego kod kreskowy i numer seryjny, o których mowa 
w pkt 5.3.3.2. Regulaminu w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania.  

5.6. Organizator przyjmuje Formularze zgłoszeniowe do dnia 29 stycznia 2023 r. albo do wyczerpania 
puli Nagród, jeśli nastąpi to przed planowaną datą zakończenia Promocji, tj. 15 stycznia 2023 r.  
W przypadku zgłoszeń przesłanych w przewidzianym terminie, ale które wymagają poprawek, 
postępowanie wyjaśniające może zakończyć się po okresie wskazanym w zdaniu pierwszym 
niniejszego punktu, jednak Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić w całości zgłoszenie w terminie 
nie późniejszym niż 7 dni od daty powiadomienia przez Organizatora o konieczności jego 
uzupełnienia lub przedstawienia wyjaśnień. 

5.7. W terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia Organizator – na podstawie 
danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym weryfikuje, czy zgłoszenie jest prawidłowe i 
spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie do przyznania Narody. 

5.8. Organizator po zakończeniu weryfikacji zgłoszenia poinformuje Uczestnika o przyznaniu 
Nagrody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym, do 
której zostanie dołączony formularz (w formie elektronicznego pliku) do uzupełnienia przez 
nagrodzonego Uczestnika o dane niezbędne do wydania nagrody (dalej: Protokół). Załącznik nr 
1 do Regulaminu zawiera wzór Protokołu. Informacja taka zostanie przesłana do Uczestnika 
najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia okresu do weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w pkt 
5.7. Regulaminu. W związku z tym Uczestnicy powinni na bieżąco sprawdzać skrzynkę odbiorczą 
podanego adresu e-mail, w tym również folder SPAM.  

W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości o przyznaniu 
Nagrody Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi (w odpowiedzi na wiadomość e-mail z) 



zdjęcie lub skan czytelnie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Protokołu, w którym 
podaje swoje dane niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, numer rachunku 
bankowego oraz - jeśli wskazał, że chce również otrzymać Nakładkę na klawiaturę albo 
Naklejkę na obudowę – adres zamieszkania. Jeśli Uczestnik nie spełni warunków formalnych do 
wydania Nagrody lub Nakładki na klawiaturę albo Naklejki na obudowę, pozostaną one 
własnością Organizatora i nie podlegają wydaniu. 

5.9. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również brak 
odpowiedzi na wezwanie Organizatora o uzupełnienie zgłoszenia może uniemożliwić wydanie 
Nagrody lub Nakładki na klawiaturę albo Naklejki na obudowę Uczestnikowi. 

5.10. Nagrody zostaną wydane w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika 
w Protokole. Nagrody wydawane są w walucie polskiej (złotówkach), co oznacza, że jeśli 
Uczestnik poda w Protokole numer rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż 
polski złoty, kwota odpowiadająca Nagrodzie zostanie przewalutowana na zasadach i zgodnie z 
kursem waluty ustalanym przez bank, w którym jest prowadzony ten rachunek (Uczestnikowi 
nie przysługują w związku z tym wobec Organizatora żadne roszczenia, w tym zwłaszcza 
wynikające ze zmiany kursu walut). Nakładki na klawiaturę oraz Naklejki na obudowę zostaną 
wysłane kurierem na wskazany przez Uczestników adres zamieszkania. Nakładka na klawiaturę 
albo Naklejki na obudowę zostają wysłane do Uczestnika na adres wskazany zgodnie z pkt 5.8. 
Regulaminu, natomiast doręczenie ich i odebranie przez osobę zamieszkującą pod adresem 
wskazanym przez Uczestnika uznaje się za skuteczne ich wydanie Uczestnikowi. Nagrody, 
Nakładki i Naklejki na obudowę wydawane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Organizatora 
prawidłowego Protokołu. 

5.11. Nagroda, Nakładka na klawiaturę jak również Naklejka na obudowę nie przysługują Uczestnikowi 
w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu promocyjnego na 
podstawie przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (z wyłączeniem sytuacji, 
kiedy zwrot następuje w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi). 
Niniejsze postanowienie nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa konsumenta do 
odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.   

5.12. Jeden Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz i uzyskać więcej niż jedną 
Nagrodę, Nakładkę na klawiaturę albo Naklejkę na obudowę, pod warunkiem, że dla każdej z 
tych nagród spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie (to znaczy zakupi odpowiednio 
więcej Produktów promocyjnych). Jeden Dowód zakupu uprawnia do otrzymania tylko jednej 
Nagrody i Nakładki na klawiaturę albo Naklejkę na obudowę, nawet jeżeli potwierdza zakup 
więcej niż jednego Produktu promocyjnego i może zostać zgłoszony do Promocji tylko jeden raz. 
W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia (Formularza zgłoszeniowego) 
dokonanego na podstawie tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko 
zgłoszenie, które wpłynęło do niego jako pierwsze. 

5.13. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Nagrody ani Nakładki na klawiaturę 
albo Naklejki na obudowę lub roszczenia o jej wydanie na osobę trzecią. Uczestnik nie może 
domagać się zamiany Nagrody ani Nakładki na klawiaturę albo Naklejki na obudowę na nagrodę 
innego rodzaju, zastrzeżenia jej szczególnych właściwości, otrzymania jej w innej formie (np. 
ekwiwalentu pieniężnego) lub dostarczenia jej w inny sposób.  

6. REKLAMACJE 

6.1. Uczestnik Promocji przez cały okres jej trwania może zgłaszać reklamacje co do jej przebiegu, 
jednakże nie później niż do dnia 6 kwietnia 2023 r. (decyduje data doręczenia reklamacji do 
Organizatora).  



6.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora: 
ACTIVE.PL sp. z o.o. sp. k., ul. Giewont 38A, 92-116 Łódź z dopiskiem „Świąteczny Cashback” – 
Reklamacja” lub mailowo na adres cashback@lenovopolska.pl   

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko reklamującego, adres do 
korespondencji (jeśli reklamacja została przesłana listem poleconym), a także opis sprawy, której 
dotyczy reklamacja oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.  

6.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

6.5. Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie 
powiadomiona o decyzji w taki sam sposób, w jaki złożyła reklamację. Postępowanie 
reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika zgłaszającego reklamację do 
dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

7. DANE OSOBOWE 

7.1. Administratorem danych  osobowych osób fizycznych (Uczestników oraz Partnerów) 
przetwarzanych w związku z udziałem w Promocji jest Lenovo Technology Poland B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa 
(Lenovo), adres e-mail: privacy@lenovo.com . 

 
7.2. Szczegółowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Lenovo znajdują się w 

Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.lenovo.com/pl/pl/privacy. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej Promocji. 

8.2. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki: 

8.2.1. jest wystawiony przez Partnera (podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż detaliczną 
produktów Lenovo w formie stacjonarnej lub na odległość) i nie jest podrobiony lub 
sfałszowany; 

8.2.2. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich 
autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, 
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dokumentów zakupowych; 

8.2.3. na liście zakupów na dokumencie zakupowym jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup 
dotyczył Produktu promocyjnego, bądź też na dokumencie zakupowym widnieje 
adnotacja sklepu (Partnera) pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu 
promocyjnego. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie jej 
trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez 
Uczestników. Ogłoszenie zmian Regulaminu nastąpi poprzez stronę internetową Promocji oraz 
wiadomość wysłaną na adresy e-mail Uczestników podane w Formularzu zgłoszeniowym. 

8.4. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których 
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.  

8.5. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu 
cywilnego. 

8.6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązuje przepisy 
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Regulamin podlega wyłącznej 
jurysdykcji powszechnych sądów polskich. 

mailto:cashback@lenovopolska.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE NAGRODZONEGO UCZESTNIKA  

(PROTOKÓŁ) 

W związku z informacją o przyznaniu nagrody w promocji „Świąteczny Cashback” podaję moje dane 
wymagane dla wydania nagrody: 

 

IMIĘ I NAZWISKO   

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO I 
ADRES E-MAIL 

(podane w formularzu zgłoszeniowym) 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO  
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

 

Oświadczam, że zakup Produktu promocyjnego, który stanowił podstawę zgłoszenia mojego udziału w 
Promocji nie został anulowany, w tym zwłaszcza Produkt ten nie został przeze mnie zwrócony.  

Ponadto oświadczam, że nie należę do kategorii osób, których udział w Promocji został wykluczony – 
zgodnie z treścią pkt 2.4. regulaminu Promocji.  

 

DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

 

       ……………..……………………………………………………. 

 

Czytelne zdjęcie lub skan wypełnionego protokołu odeślij w odpowiedzi na e-mail z informacją o 
przyznanej nagrodzie. Nagrodę (zarówno zwrot gotówki za zakup, jak i nagrodę rzeczową) otrzymasz 
w ciągu kolejnych 14 dni od momentu przesłania protokołu do Organizatora. Jeśli nie otrzymasz 
nagrody w tym czasie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: cashback@lenovopolska.pl – 
w przeciwnym razie uznajemy, że nagroda została Ci skutecznie doręczona. 

mailto:cashback@lenovopolska.pl

