
 
 Regulamin sprzedaży premiowej – BON na black week 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Organizatorem akcji „BON na black week” jest LELLEK sp. z o.o. 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: 991-037-47-36 oraz numerem REGON: 160105918  
2. Akcja „BON na black week” trwa w dniach 24-30 listopada 2022 r. .  
3. Uczestnikiem akcji „BON na pierwszą podroż” jest Klient – osoba fizyczna lub prawna (firma, 
działalność gospodarcza) – który zakupi samochód używany w Centrum Samochodów Używanych 
Das WeltAuto w Opolu w terminie 24-30 listopada 2022  
4. Regulamin akcji „BON na black week” organizowanej przez LELLEK sp. z o. o. , jest dokumentem 
zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy 
Uczestnikiem sprzedaży premiowej a Organizatorem.  
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. Każdy, kto zakupi samochód używany w LELLEK sp. z o. o. w czasie trwania akcji otrzyma voucher 
na bon towarowy Lotos do wartości do 1000 zł, który może zostać zrealizowany wyłącznie na stacjach 
paliw Lotos zgodnie z ich przeznaczeniem.  
2. Każdy Uczestnik otrzymujący bon towarowy Lotos jest związany postanowieniami niniejszego 
regulaminu.  
3. Jeżeli uczestnik jest osobą fizyczną, to otrzymany bon korzysta ze zwolnienia z podatku 
dochodowego na podstawie art.21, ust.1, pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.  
4. Jeżeli uczestnikiem jest firma, to otrzymany bon stanowi dla niej przychód podatkowy w momencie 
realizacji bonu.  
 
III. ODBIÓR BONU  
1. Bon towarowy Lotos zostaje wydany Uczestnikowi w momencie wydania zakupionego samochodu 
jednak nie wcześniej niż dnia 24.11.2022  
2. Bon towarowy Lotos nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani żadną inną.  
3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika bonu towarowego Lotos jest podpisanie protokołu odbioru, 
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz oświadczenia o akceptacji regulaminu., 
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  
 
 

Akceptuję regulamin akcji BON na black week  
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