
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
 

„Kup 3 wybrane produkty marki Nivea, a najtańszy dostaniesz gratis” 

 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Kup 3 
wybrane produkty marki Nivea, a najtańszy dostaniesz gratis” („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 w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000597711 („Lidl”).  

3. Akcja twa od 23.01. do 26.01.2020 r. lub do wyczerpania zapasów artykułów wskazych w pkt. 7 
regulaminu („Okres trwania Akcji”).  

4. Akcją objęte są wszystkie sklepy stacjonarne Lidl na terenie Polski.  

5. Z zastrzeżeniem pkt. 8, Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich („Uczestnicy” lub „Uczestnik”), 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w Okresie trwania Akcji dokonają dowolnych 
zakupów składających się z artykułów wskazanych w pkt.7 („Produkty objęte Akcją”), które w dowolnym 

sklepie stacjonarnym Lidl dokonają zakupu trzech wybranych produktów marki Nivea i uzyskają prawo do 
odbioru najtańszego z nich gratis.  

6. Zakup Artykułu objętego Akcją jest możliwy wyłącznie w ramach tej samej transakcji co Zakupy objęte 
Akcją.  

7. Produkty objęte akcją: 

• Nivea Deo Roll-on dla mężczyzn, różne rodzaje, 50 ml (art. 1763) 

• Nivea Krem, 60 ml (art. 2178) 

• Nivea Dezodorant dla mężczyzn, różne rodzaje, 200 ml (art. 4385) 

• Nivea Dezodorant dla kobiet, różne rodzaje, 200 ml (art. 4386) 

• Nivea Deo Roll-on dla kobiet, różne rodzaje, 50 ml (art. 4724) 

• Nivea Pianka do golenia, różne rodzaje, 200 ml (art. 5501739) 

• Nivea Soft Krem, 300 ml (art. 5501740) 

• Nivea Żel pod prysznic dla mężczyzn, różne rodzaje, 500 ml (art. 5501746) 

• Nivea Szampon do włosów, 400 ml (art. 5501751) 

• Nivea Men krem, 75 ml (art. 5503720) 

• Nivea Lekki krem odżywczy, różne rodzaje, 100 ml (art. 5508010) 

• Nivea produkty do demakijażu, różne rodzaje, 125,150,200 ml (art. 5508044) 

• Nivea Balsam, woda po goleniu, różne rodzaje, 100 ml (art. 5508521) 

• Nivea Żel do golenia, różne rodzaje, 200 ml (art. 5508525) 

• Nivea Żel pod prysznic dla kobiet, różne rodzaje, 500 ml (art. 5512484) 

• Nivea Lekki krem przeciwzmarszczkowy, 100 ml (art. 5514842) 

• Nivea odżywiające i wygładzające mleczko do ciała, 400 ml (art. 5514851) 

8. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Lidl, w tym pracownicy tymczasowi, oraz zleceniobiorcy Lidl oraz 

innych podmiotów współpracujących z Lidl przy organizacji Akcji, 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.  

9. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji, zawierające co najmniej imię, nazwisko i adres do 
korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji należy przesłać na 

adres Organizatora. Organizator wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania 
reklamacji na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.  

10. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.lidl.pl oraz jest dostępna we wszystkich 
sklepach Lidl.  

 


