
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„Kupon zniżkowy 5% na wszystkie artykuły prezentowane w ramach katalogu 

Szlakiem azjatyckich smaków” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod 

nazwą „Kupon zniżkowy 5% na wszystkie artykuły prezentowane w ramach katalogu 
Szlakiem azjatyckich smaków”  („Akcja”). 

 
2. Organizatorem Akcji jest Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 

62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597711 
(„Organizator”).  

 
3.  Akcja trwa od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 22 sierpnia 2020 r. 
 
4. Akcją objęte są wszystkie sklepy stacjonarne Organizatora znajdujące się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
5.  Informacja o Akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora dostępnej 

pod adresem www.lidl.pl („Strona WWW”). 
 
6.  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie WWW oraz jest dostępna we 

wszystkich sklepach Organizatora biorących udział w Akcji. 
 

UCZESTNICY AKCJI 
 

7.  Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej, Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, 
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w trakcie trwania Akcji 
przekażą kasjerowi kupon, za który otrzymają rabat w wysokości 5% na artykuł objęte 
Akcją (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”). Artykuły objęte akcją opisane są w 
Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu  (dalej „Artykuły objęte Akcją”). 

 
8. W trakcie trwania Akcji, kupon zniżkowy o wartości 5%, do wykorzystania przez 

Uczestników przy zakupie Artykułów objętych Akcją, zostanie umieszczony na ostatniej 
stronie katalogu Szlakiem azjatyckich smaków. Wzór kuponu stanowi Załączniki 
nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 
9.  Z udziału w Promocji są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy 

tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących 
z Organizatorem przy organizacji niniejszej Promocji, jak również osoby im bliskie. Za 
osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo i ich małżonków, powinowatych do 
drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym 
pożyciu. 

 
ZASADY PROMOCJI 

 
10.  Każdy z Uczestników w jednym ze wskazanych sklepów Organizatora w okresie 

obowiązywania Akcji w zamian za kupon otrzyma rabat w wysokości 5% na Artykuły 
objęte Akcją. 

 
11.  Warunkiem skorzystania z Akcji jest okazanie i wydanie kasjerowi, w okresie trwania Akcji 



 

 

 

 

kuponu uprzednio wyciętego z katalogu Szlakiem azjatyckich smaków. Organizator 
zatrzymuje okazany kupon. Kupony okazane kasjerowi po okresie trwania Akcji, nie będą 
podlegały uwzględnieniu. 

 
12. Kupony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 
 
13.  Każdy Uczestnik podczas jednorazowych zakupów może wykorzystać tylko jeden kupon. 

Kasjer ma prawo odmówić Uczestnikowi realizacji większej ilości kuponów podczas jednej 
transakcji. 

 
REKLAMACJE 

 
14.  Reklamacje związane z przebiegiem Akcji, zawierające co najmniej imię, nazwisko i adres 

do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw 
reklamacji mogą być zgłaszane z pośrednictwem Infolinii Organizatora lub w formie 
pisemnej wysłanej w formie listu poleconego na adres Organizatora. Organizator udzieli 
odpowiedzi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia lub listu 
poleconego na adres podany przez Uczestnika w reklamacji. Decyzja Organizatora w 
przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
15.  Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych 

kolejnym numerem oraz datą i udostępniane w sklepach Organizatora oraz na Stronie 
WWW.  

 
16.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

znajdą odpowiednie przepisy prawa.  
 
17. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
18.  Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.  
 
 


