
                                                                                                                                                                                                              

 

Zielona Góra, dn. 08.09.2016 r. 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI 
 

„Polska LEDowa jesień z LUGBOX”    
 

§1 Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji:  
„Polska LEDowa jesień z LUGBOX”  

2. Organizatorem Promocji jest firma LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. z siedzibą  
w Zielonej Górze, przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000290498, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 
929-17-85-452, REGON 080212116, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN, zwana dalej 
Organizatorem.  

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 
4. Promocja zostanie przeprowadzona dla firm elektroinstalacyjnych we wszystkich oddziałach 

firmy Partnerskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej Hurtowniami. 
5. Promocja będzie obowiązywała od 14.09.2016 do 31.10.2016. 
6. Celem Promocji jest promowanie opraw marki LUGBOX z oferty firmy 

LUG Light Factory Sp. z o.o., jak również zwiększenie sprzedaży tych produktów. 
7. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne  

i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i oddziałów sieci 

hurtowni firm Partnerskich, oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków 
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków 
rodzeństwa, rodziców małżonków, i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 

§2 Warunki uczestnictwa w promocji „Polska LEDowa jesień z LUGBOX” 
 

1. W Promocji mogą brać udział osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą związaną z usługami elektrycznymi lub elektroinstalacyjnymi, dokonujące zakupów 
wyłącznie w oddziałach sieci firm Partnerskich. 

2. Promocja polega na premiowaniu zakupów produktów marki LUGBOX firmy LUG Light Factory 
w sieci hurtowni Partnerskich. Przez produkty marki LUGBOX rozumie się oprawy LUGSTAR LB 
LED gen.2  p/t, LUGSTAR LB LED gen.2 n/t, LUGSTAR LB LED DALI, LUGSTAR LB LED 
Wieland, LUGSTAR LB LED AW 3h, LUGSTAR LB LED AS, LUGCLASSIC ECO LB LED p/t, 
LUGCLASSIC ECO LB LED n/t, LUGCLASSIC LB LED p/t, RAYLUX LB LED, ATLANTYK LB 
LED gen.2, OFFICE LB LED p/t, OFFICE LB LED n/t, TINO LB LED, CRUISER 2 PLUS LB LED, 
CRUISER 2 LB LED, LUGLINE LB LED, PLAO LB LED, CALLA LB LED. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest skumulowany miesięczny zakup produktów marki 
LUGBOX w oddziałach oraz centrali hurtowni Partnerskiej w okresie trwania przedmiotowego 
Konkursu o wartości minimalnej 3 000 zł netto dla nagrody z progu I, lub 5 000 zł netto dla 
nagrody z progu II, lub 10 000 zł netto dla nagrody z progu III oraz dokonanie zapłaty za 
zakupiony towar w terminie wynikającym z faktury zakupu. 

 
§3 Rozliczenie konkursu 

 
1. Nagrodami są nagrody rzeczowe: 

A) Dla progu I – wartość nagrody do 120 zł brutto 
B) Dla progu II – wartość nagrody do 200 zł brutto 
C) Dla progu III – wartość nagrody do 400 zł brutto 



                                                                                                                                                                                                              

 

 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną. 
3. Warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie na adres lugbox@lug.com.pl wiadomości  

e-mail, zawierającej dowód zakupu w postaci zestawienia sprzedaży do klientów końcowych, 
przygotowanego przez hurtownię Partnerską. 

4. Przedstawicielem Promocji z ramienia Organizatora jest: 
Tomasz Kloc 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu jest jednorazowe i ma miejsce w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania i zatwierdzenia przez Organizatora raportu sprzedaży. 

6. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom przez Organizatora oraz przedstawiciela hurtowni 
Partnerskich w oddziale hurtowni Partnerskiej w terminie 20 dni roboczych od daty przesłania 
potwierdzenia dokonania zakupu opraw marki LUGBOX. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną podobną, stanowiącą 

równowartość nagrody oferowanej w promocji. 

§4 Reklamacje 
 

1. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres siedziby 
Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji,  
a jeżeli chodzi o wydane nagrody – w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacje 
zgłoszone po powyższym terminie nie będą uwzględniane.  

2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 
4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji. 
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi osobę wnoszącą reklamację listem 

poleconym na adres podany w reklamacji lub na adres mailowy maciej.kulski@at-krotoszyn.pl. 
 

§5 Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez 
Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu 
procedury reklamacyjnej. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w siedzibie Organizatora. 
4. Postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa stanowią wyłączną podstawę do 

prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora. 
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. Ewentualnie 
prezentowany wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od 
ich rzeczywistego wyglądu. 

5. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają 
przeniesieniu na osoby trzecie. 

6. Kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającą z art. 30 z zastrzeżeniem  art. 21 

ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. 

U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.) pokrywa organizator konkursu. 

 
ORGANIZATOR 

LUG Light Factory Sp. z o.o. 
 

mailto:lugbox@lug.com.pl

