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Regulamin sprzedaży premiowej –  

„Akcesoria za 1000 zł przy zakupie samochodu nowego  

lub używanego oraz/lub  30% rabatu na usługę czyszczenia 

klimatyzacji 

w salonach LELLEK OPOLE”  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej „Akcesoria za 1000 zł przy zakupie samochodu 
nowego lub używanego oraz/lub 30% rabatu na usługę czyszczenia klimatyzacji  
w salonach LELLEK OPOLE” jest LELLEK Sp. z o.o.. z siedzibą: ul. Opolska 2c,  
45-960 Opole zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 
0000943822, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 9910374736  
z numerem REGON: 160105918 zwana dalej Organizatorem. 

2. Sprzedaż premiowa „Akcesoria za 1000 zł przy zakupie samochodu nowego lub 

używanego oraz/lub  30% rabatu na usługę czyszczenia klimatyzacji w salonach LELLEK 

OPOLE”, zwana dalej Sprzedaż Premiowa trwa od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 

czerwca 2023 r.  

3. Sprzedaż Premiowa odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. 

4. Regulamin określa zasady udziału w Sprzedaży Premiowej i zawiera warunki 

uczestnictwa, których akceptacja przez uczestnika (zwanego dalej "Uczestnikiem") jest 

warunkiem udziału w Sprzedaży Premiowej. Uczestnik korzystając z Vouchera 

potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. 

5. Regulamin Sprzedaży Premiowej „organizowanej przez LELLEK Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Opolskiej 2c, 45-960 Opole jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki 

uczestnictwa w tym Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem 

Sprzedaży premiowej „Akcesoria za 1000 zł przy zakupie samochodu nowego lub 

używanego oraz/lub 30% rabatu na usługę czyszczenia klimatyzacji w salonach LELLEK 

OPOLE” a Organizatorem.  

6. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym 

na wstępie Regulaminu oraz na stronie internetowej www.lellek.pl. 

7. Każda osoba, która zakupi karnet na sezon 2022/23 na mecze klubu piłkarskiego OKS 

ODRA OPOLE otrzyma Voucher upoważniający do skorzystania z Sprzedaży Premiowej 

„Akcesoria za 1000 zł przy zakupie samochodu nowego lub używanego oraz/lub 30% 

rabatu na usługę czyszczenia klimatyzacji w salonach LELLEK OPOLE”, dalej Voucher. 

8. Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej jest każda osoba fizyczna, osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna, która: 

a) przy zakupie nowego lub używanego samochodu, lub/oraz 

b) przy zleceniu usługi czyszczenia klimatyzacji  
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w salonach Organizatora - Opole ul. Opolska 2c, w okresie o którym mowa w pkt 2 

powyżej, okaże oryginalny Voucher. 

9. Voucher upoważnia zarówno do: 

a) jednorazowego zakupu oryginalnych akcesoriów samochodowych marki 

Audi/Volkswagen/SKODA/SEAT/CUPRA za łączną wartość 

nieprzekraczającą 1000 zł brutto (ceny katalogowe) przy zakupie 

samochodu nowego lub używanego, w salonach Organizatora w Opolu, 

ul. Opolska 2c, oraz  

b) jednorazowego 30% rabatu na usługę czyszczenia klimatyzacji wykonaną 

w serwisie Organizatora, ul. Opolska 2c  

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnik chcący skorzystać z Vouchera w zakresie zakupów akcesoriów. o których 

mowa w pkt II.8. a) musi spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) zakupić nowy lub używany samochód w salonach Organizatora, ul. Opolska 

2c w Opolu 

b) w momencie wydania samochodu, o którym mowa w ppkt. a) powyżej okazać 

Voucher uprawniający do zakupu akcesoriów, 

c) dokonać zakupu wyłącznie w dziale części i akcesoriów należącym do 

Organizatora w dniu wydania samochodu z listy akcesoriów wskazanych 

przez Organizatora.   

d) podpisać protokół odbioru zakupionych akcesoriów, który stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

2. Uczestnik chcący skorzystać z Vouchera w zakresie 30% rabatu na usługę 

czyszczenia klimatyzacji musi spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) zamówić usługę czyszczenia klimatyzacji w serwisie Organizatora, ul. Opolska 

2c w Opolu,  

b) okazać Voucher przez zleceniem usługi czyszczenia klimatyzacji. 

c) podpisać protokół zlecenia usługi czyszczenia klimatyzacji, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 

3. Voucher jest jednorazowy i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nie ma 

możliwości podziału kwoty wartości vouchera oraz nie jest zwracana niewykorzystana 

kwota. 

4. Vouchery nie kumulują się ze sobą. Użycie vouchera wyłącza inne promocje na 

zakup oryginalnych akcesoriów czy usługę czyszczenia klimatyzacji. 

5. Jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna, to korzyść jest zwolnienia z podatku 

dochodowego na podstawie art.21, ust.1, pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

6. Jeżeli uczestnikiem jest firma, to otrzymane doposażenie stanowi dla niej przychód 

podatkowy w momencie jego realizacji. 
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III. REKLAMACJE 

 

 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Sprzedaży Premiowej mogą być zgłaszane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: marketing@lellek.com.pl  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres uczestnika Sprzedaży Premiowej, 

jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

4. Uczestnik Sprzedaży Premiowej o decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszonej 

reklamacji zostanie powiadomiony w formie, w której została zgłoszona reklamacja  

w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres 

wskazany w zgłoszeniu reklamacji lub na adres e-mail, z którego Organizator otrzymał 

reklamację (w zależności od tego, jaką drogą Uczestnik złożył reklamację).  

 

IV. Dane osobowe 

1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej jest 

Organizator. Organizator ma prawo przetwarzać dane osobowe Uczestników 

Sprzedaży Premiowej w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Sprzedaży 

Premiowej, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Sprzedaży Premiowej, realizacji 

Vouchera – nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Sprzedaży Premiowej, 

terminu ważności voucherów, okres w  którym możliwe jest wniesienie 

nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku  

z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Poprzez przystąpienie 

do Sprzedaży Premiowej, Uczestnik Sprzedaży Premiowej wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w powyższym zakresie. 

2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. 

3. Podanie przez Uczestnika Sprzedaży Premiowej danych osobowych wskazanych  

w pkt 1 powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Sprzedaży 

Premiowej. W okresie przetwarzania danych Uczestnik Sprzedaży Premiowej ma 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma 

prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez 

prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy 

kierować do Organizatora na adres organizatora z dopiskiem „Akcesoria za 1000 zł 

przy zakupie samochodu nowego lub używanego oraz/lub 30% rabatu na usługę 

czyszczenia klimatyzacji w salonach LELLEK OPOLE”. 
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Załącznik nr 1 

 

Opole, …………………….. 

 

 

 

PROTOKÓŁ POTWIERDZAJĄCY SKORZYSTANIE ZE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Akcesoria za 1000 zł przy zakupie samochodu nowego lub używanego  

w salonach LELLEK OPOLE” 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór oryginalnych akcesoriów marek Volkswagen Group  

w salonach LELLEK OPOLE (nr zlecenia:…………………… 

 o łącznej wartości ………… zł brutto (słownie:  

             …………………………………złotych brutto). 

 

 

 

……………………………………………………….. 
                        

Imię i nazwisko, data 
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Załącznik nr 2 

 

Opole, …………………….. 

 

 

 

PROTOKÓŁ POTWIERDZAJĄCY SKORZYSTANIE ZE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„30% rabatu na usługę czyszczenia klimatyzacji 

w salonach LELLEK OPOLE” 

 

 

Niniejszym potwierdzam skorzystanie z 30% rabatu na usługę czyszczenia 

klimatyzacji w salonach LELLEK OPOLE (nr zlecenia:…………………… 

o łącznej wartości ………… zł brutto (słownie:  

             …………………………………złotych brutto). 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
                        

Imię i nazwisko, data 
 

 
 
 
 


