REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ
„-20% NA OBSŁUGĘ I UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI!”

§1
Postanowienia ogólne

1. Akcja promocyjno-reklamowa promocyjną „-20% na obsługę i uzupełnienie klimatyzacji”
(zwana dalej „Akcją promocją”) prowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w
niniejszym REGULAMINIE AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ „-20% na obsługę i
uzupełnienie klimatyzacji” oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
2. Organizatorem (zwanym w dalszej części "Organizatorem") akcji promocyjno-reklamowej „20% na obsługę i uzupełnienie klimatyzacji” jest firma LONTEX Sp. z o. o., Sp. k.
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 55, KRS: 0000443143,
NIP: 652-172-30-17, Regon: 243132710, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Lesława
Tlagę i Członka Zarządu Michaela Londzina.
3. Uczestnikami (zwanym w dalszej części "Uczestnikami") akcji promocyjno-reklamowej mogą
być osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność
gospodarczą, posiadające pojazd mechaniczny, które wykonały ostatnie badanie techniczne
pojazdu na jednej ze stacji OSKP firmy Lontex Sp. z o. o. Sp. k., Lontex Londzin Piotr lub
SZAMAR M.Gąbka M.Komnacki Sp. Jawna.
4. Usługa (zwanymi w dalszej części "Usługą") o której mowa w regulaminie to usługa w zakresie
obsługi i uzupełnienia klimatyzacji w jednym z oddziałów firmy Lontex Sp. z o. o. Sp. k., który
świadczy takie usługi. Usługa obejmuje podpięcie pojazdu pod urządzenie diagnozujące,
wyciągnięcie zużytego czynnika i oleju, oraz uzupełnienie czynnika o odpowiednią ilość.
Oddziały firmy LONTEX świadczące usługi z zakresu uzupełnienia i obsługi klimatyzacji to
oddziały znajdujące się w Katowicach, Czechowicach-Dziedzicach, Tarnowie, Dąbrowie,
Słubicach i Rybniku.
5. Rabat (zwany w dalszej części "Rabatem") to obniżka o -20% wartości od ceny końcowej za
usługę obsługi i uzupełnienia klimatyzacji dla Uczestnika, który może otrzymać jedynie
poprzez spełnienie warunków i zasad Akcji promocyjno-reklamowej „-20% na obsługę i
uzupełnienie klimatyzacji”.
6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest podstawowym warunkiem uczestnictwa Uczestnika w
Akcji.

§2
Warunki i zasady akcji promocyjno-reklamowej
1. Akcja promocyjna polega na tym, że Uczestnik, który ostatnie badanie techniczne pojazdu
wykonał na jednej ze stacji OSKP firmy Lontex Sp. z o. o. Sp. k., Lontex Londzin Piotr lub
SZAMAR M.Gąbka M.Komnacki Sp. jawna i który przyjechał wykonać Usługę, o której mowa w
§ 1 ust. 4., po okazaniu pieczątki w dowodzie rejestracyjnym, otrzyma Rabat o którym mowa
w § 1 ust. 5.
2. Warunkiem możliwości skorzystania z Akcji promocyjnej jest wykonanie ostatniego przeglądu
technicznego pojazdu na jednej ze stacji OSKP firm Lontex Sp. z o. o. Sp. k., Lontex Londzin
Piotr lub SZAMAR M.Gąbka M.Komnacki Sp. Jawna.
3. Akcja promocyjna jest realizowana przez Organizatora na terenie Polski w oddziałach
serwisowych firmy LONTEX Sp. z o. o., Sp. K. w okresie od 26.04.2021 r. do 31.08.2021r.
Pełna lista aktualnie działających serwisów dostępna jest na www.lontex.pl .
4. Akcja promocyjna będzie realizowana wyłącznie od poniedziałku do soboty w godzinach
funkcjonowania oddziałów firmy LONTEX Sp. z o. o., Sp. k., z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Za wykonanie Usługi Uczestnik otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT.
5. Uczestnik nie może żądać zamiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny lub prezent. Uczestnik
zobowiązuje się odebrać Rabat od razu przy zakupie Usługi, w oddziale OSKP firmy LONTEX
Sp. z o. o., Sp. K.
6. Uczestnik nie może żądać skorzystania z Akcji promocyjnej później niż 31.08.2021r. lub W
przypadku skorzystania z promocji, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu
Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia pieniężne lub innego rodzaju
ekwiwalenty, w tym w szczególności rekompensaty, odszkodowania, rabaty czy zwroty.
7. Udział w akcji promocyjnej nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez
Organizatora, w tym samym czasie.

§3
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Akcji promocyjnej, tj. 26.04.2021r. do
31.08.2021r. lub do wyczerpania zapasów prezentowych.
2. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej
www.lontex.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie
i bez zgody Uczestników, z tym, że zmiany regulaminu nie pozbawiają uczestników praw
uprzednio nabytych (przed datą zmiany).

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty wprowadzenia ich na stronie internetowej
www.lontex.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie
i bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej
www.lontex.pl
6. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą
rozstrzygane ostatecznie przez Organizatora Akcji.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

