
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„Kup 3 za 2” 

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

nazwą „Kup 3 za 2 - Maseczka wielokrotnego użytku 4F”.  
2. Organizatorem Akcji jest Lidl sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 

Jankowice, 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, NIP 7811897358, REGON 302821772 („Lidl”). 

3. Akcja trwa od dnia 04.05.2021 roku do dnia 08.05.2021 roku lub do wyczerpania zapasów 
Towaru. („Okres Akcji”). 

4. Akcją objęte są wszystkie sklepy stacjonarne Lidl na terenie Polski. 
5. Akcją jest objęty artykuły tekstylny o numerze produktu 359304 - Maseczka wielokrotnego 

użytku 4F („Towar”). 
6. W ramach Akcji Uczestnicy przy zakupie 3 sztuk Maseczek 4F wskazanych w pkt. 5 

zdanie 1 są uprawnieni do nabycia ich w cenie 2 sztuk. Dla uchylenia wątpliwości, jeżeli 
Uczestnik zakupi wielokrotność 3 sztuk Towaru w ramach jednej transakcji, rabat zostanie 
naliczony analogicznie. 

7. Towary nabyte w ramach Akcji są objęte „Zasadami zwrotów artykułów przemysłowych” 
wyłącznie w przypadku, gdy ewentualny zwrot będzie dotyczył wszystkich nabytych 
łącznie artykułów w ramach Akcji i wszystkie Towary będą mogły być przedmiotem zwrotu 
zgodnie z „Zasadami zwrotów artykułów przemysłowych”, w szczególności gdy będą 
pełnowartościowe. „Zasady zwrotów artykułów przemysłowych” nie znajdują 
zastosowania do zwrotu częściowego Towarów nabytych w ramach Akcji.  

8. Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych („Uczestnicy” lub „Uczestnik”), które w Okresie Akcji nabędą Towary 
w dowolnym sklepie Lidl na warunkach promocyjnych określonych w pkt. 6. 

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

10. Ze względu na prowadzenie przez Lidl sprzedaży o charakterze detalicznym, obsługa 
danego sklepu ma prawo odmówić klientowi sprzedaży ilości danego towaru wskazującej 
na inny niż detaliczny charakter zakupu.  

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

 
 

 

 


