Regulamin akcji „Parkuję z Lidl Plus”
1.

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji pod nazwą
„Parkuję z Lidl Plus”(dalej jako „Akcja”) dla użytkowników aplikacji mobilnej „Lidl Plus”
(dalej jako „Użytkownicy”).

2.

Organizatorem Akcji jest Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48,
Jankowice, 62-800 Tarnowo Podgórne (dalej jako „Lidl”).

3.

Akcja obowiązuje na płatnych parkingach udostępnianych dla klientów sklepów Lidl. Lista
sklepów objętych akcją dostępna jest na stronie internetowej www.lidl.pl oraz w aplikacji
Lidl Plus.

4.

Akcja obowiązuje od dnia 28.06.2021 do dnia 30.09.2022 (dalej jako "Okres Akcji").

5.

W ramach Akcji użytkownicy aplikacji „Lidl Plus”, którzy w Ustawieniach aplikacji
w zakładce „Mój sklep” dokonali wyboru sklepu Lidl, którego parking udostępniany
klientom jest płatny (dalej jako „Sklep”) uzyskają dostęp do kuponu (dalej jako „Kupon”)
upoważniającego do uzyskania karty uprawniającej do bezpłatnego postoju pojazdu
(dalej jako „Karta”).

6.

Aktywacja Kuponu w aplikacji Lidl Plus będzie możliwa od dnia 28.06.2021 do dnia
30.09.2021

7.

Warunkiem skorzystania z Kuponu będzie akceptacja niniejszego regulaminu poprzez
aktywowanie Kuponu w aplikacji Lidl Plus, dokonanie zakupów w Sklepie w okresie
od dnia 28.06.2021 do 30.09.2021 i okazanie przy kasie Sklepu wygenerowanego
przez aplikację mobilną „Lidl Plus” kodu QR. Po jego zeskanowaniu i wygenerowaniu
dowodu zakupu zostanie przyznana Karta.

8.

Z Kuponu można skorzystać tylko jeden raz w ramach Akcji.

9.

Karty wydawane Użytkownikom będą przy kasie Sklepu, po spełnieniu warunków,
o których mowa w ust. 5-8 powyżej oraz uiszczeniu kwoty w wysokości 1,50 zł.
Karty wydawane będą do dnia 30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.

10. Karta, w okresie obowiązywania Akcji wskazanym w pkt 4 powyżej, upoważniać będzie
do bezpłatnego postoju jednego pojazdu przez czas wskazany w cenniku danego parkingu
jako bezpłatny („gratis”) na płatnych parkingach udostępnianych dla klientów sklepów
Lidl. Czas postoju tego samego pojazdu na tym samym parkingu tego samego dnia nie
może przekraczać łącznie czasu określonego w cenniku danego parkingu jako bezpłatny
(„gratis”).

11. Warunkiem korzystania z Karty jest wpisanie na jej przedniej stronie (awersie) numeru
rejestracyjnego parkowanego pojazdu, ustawienia na górnej części Karty godziny
pozostawienia pojazdu na parkingu oraz umieszczenie Karty za przednią szybą wewnątrz
tego pojazdu. Umieszczenie prawidłowo wypełnionej i ustawionej Karty uznaje się
za spełnienie wymogu pobrania bezpłatnego biletu parkingowego, o którym mowa
w regulaminie parkingu. Szczegółowa instrukcja korzystania z Karty jest wydrukowana
na jej tylnej stronie (rewersie). Użytkowanie karty po zakończonej akcji może skutkować
mandatem za brak biletu parkingowego.
12. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji i funkcjonowaniem wydanych Kart, należy
zgłaszać zgodnie z warunkami wynikającymi z Regulaminu aplikacji mobilnej „Lidl Plus”
zamieszczonego na stronie internetowej https://www.lidl.pl/lidl-plus/informacjeprawne/regulamin-aplikacji-mobilnej-i-uslugi-moje-konto-lidl.
13. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lidl.pl oraz w aplikacji Lidl Plus.
Lidl uprawniony jest do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem, poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej
oraz w aplikacji Lidl Plus.

Instrukcja Karty Parkingowej

Niniejsza karta upoważnia klientów sklepów Lidl do bezpłatnego postoju jednego pojazdu na
każdym płatnym parkingu sklepu Lidl w ciągu tego samego dnia łącznie nie dłużej niż przez
czas wskazany w cenniku danego parkingu jako bezpłatny („gratis”).
Aby skorzystać z darmowego parkowania, należy:
1. Wpisać numer rejestracyjny parkowanego pojazdu w wyznaczonym polu na awersie
karty parkingowej.
2. Po zaparkowaniu pojazdu na płatnym parkingu sklepu Lidl, ustawić przybliżoną
godzinę rozpoczęcia parkowania na pokrętle w górnej części karty parkingowej.
3. Umieścić kartę za przednią szybą wewnątrz zaparkowanego pojazdu tak, aby
ustawiona godzina rozpoczęcia parkowania oraz numer rejestracyjny były dobrze
widoczne z zewnątrz pojazdu.
4. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej www.lidl.pl oraz w aplikacji Lidl
Plus w zakładce „Informacje prawne”.

