REGULAMIN do AKCJI promocyjnej
„SUPER SALE aż do -70% taniej – DODATKOWO EXTRA RABAT -10% na wybrane produkty 11.01.2021 – 28.02.2021”
§1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno - reklamowej pod nazwą
„SUPER SALE aż do -70% taniej – DODATKOWO EXTRA RABAT -10% na wybrane produkty 11.01.2021 – 28.02.2021” zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami oraz
uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.
§2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej
Akcja została ustanowiona na czas określony od 11.01.2021 r. do 28.02.2021 r. Miejscem Akcji Akcji jest
sklep internetowy prowadzony pod adresem https://www.lancerto.com/pl/ marki Lancerto.

§3 Organizator akcji promocyjnej
Organizatorem akcji jest LANCERTO S.A. z siedzibą w Łańcucie (adres ul. Podzwierzyniec 29, 37-100
Łańcut), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000296761, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 815-17-47-126 numer statystyczny (REGON)
180286590, o kapitale zakładowym w wysokości 1000000,00 zł.
§4 Uczestnik Akcji
Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Warunkiem udziału przez
Uczestnika w Akcji jest dokonanie zakupu towaru objętego akcją promocyjną oraz wpisanie przy
realizacji zakupu w koszyku kodu rabatowego ”SUPERSALE” .

§ 5 Zasady Akcji
1. Akcja została ustanowiona na czas określony od 11.01.2021 r. do 28.02.2021 r. albo do wyczerpania
zapasów magazynowych towarów objętych promocją pt. „SUPER SALE aż do -70% taniej DODATKOWO EXTRA RABAT -10% na wybrane produkty - 11.01.2021 – 28.02.2021”. Oznacza to,
że po wyczerpaniu zapasów magazynowych określonego towaru w magazynach Organizatora nie będzie
można go nabyć w cenach promocyjnych.
2. Akcją objęte są produkty, które w terminie obowiązywania promocji zostały zakupione poprzez stronę
https://www.lancerto.com/pl/
3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami specjalnymi, promocjami i rabatami.
§ 6 Ochrona Danych Osobowych
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku
z Akcją nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związanych z niniejszą Akcją.
2. Dane osobowe Uczestnika przekazane Organizatorowi podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie
z polskim ustawodawstwem krajowym. Szczegóły zawarte są w Polityce prywatności pod adresem
https://www.lancerto.com/pl/polityka-prywatnosci.html

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2021 r. i obowiązuje do dnia 28.02.2021 r. , a jego treść
dostępna jest na stronie internetowej marki Lancerto https://www.lancerto.com/pl/ i każdy Uczestnik oraz
zainteresowany ma prawo zapoznać się z jego treścią.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin Sprzedaży znajdujący się na stronie
https://www.lancerto.com/pl/regulamin.html
3. Udział w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
Wykaz produktów objętych AKCJĄ promocyjną „SUPER SALE aż do -70% taniej DODATKOWO EXTRA RABAT -10% na wybrane produkty - 11.01.2021 - 28.02.2021”

EXTRA RABAT -10% NA:
Jeansy
Kamizelki DYNAMIC (ESTONIA, INDIANA, MODERNA, MURRALLA, NEAPOLIA)
Płaszcze
Buty (WESTLAND, WALDORF, MARIOT, CAMPBELL, DOVER, HUMBOLT, HIGHBURY,
GLAMIS, BOSTON, RYAN, NICK, HARLOW, GILMOUR, IDAHO, BOWERY)
Swetry Robin
Bezrękawniki Edwin
Garnitury (Biznes Mix jako zestaw również jest objęty promocją)
Paski
Rękawiczki
Czapki
Kaszkiety
Bransoletki
Poszetki
Krawaty
Muchy
Spinki
Szelki
Kurtki
Marynarki DYNAMIC (HAILEY, RAPIDA, VEOLCIA, VIRGINIA, VISARIA)
Marynarki LANCERTO (ARABEL, BELEM, ELLEN, GRETA. HEKLA, KEIRA, LORENTINA,
MEGAN, MOLLA, NADIA, SHONA, CASEY, DARA)
Bokserki (5,6,9,10,11,12,13)
Golfy
Szorty
Zestaw T-shirtów i koszulek polo (2 i 3 paki oraz pojedyncze sztuki)
Spodnie (Linia: Fivepockets, Chino, Classic, Dynamic, Regular)

