Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w promocji, którą
przygotowaliśmy wraz z marketem budowlanym PSB Mrówka
Główczyce.
Wszyscy nasi klienci, którzy wykupili w serwisie leba.pl roczny
abonament, otrzymują specjalną kartę rabatową upoważniającą do
10% zniżki na zakupy w markecie PSB Mrówka w Główczycach oraz
w przypadku zakupów za minimum 800 zł - dostawę gratis (z
wyłączeniem cementu oraz elektronarzędzi). Karta jest ważna do
końca 2020 roku i umożliwia wielokrotne zakupy z rabatem.
Regulamin promocji znajdziecie Państwo poniżej. Zapraszamy
również do kontaktu poprzez e-mail: kontakt@leba.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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REGULAMIN PROMOCJI
Karta rabatowa ze zniżką 10% na zakupy w markecie
PSB MRÓWKA GŁÓWCZYCEul. Lipowa 3 76-220 Główczyce

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady wydania karty rabatowej, która
upoważnia do udzielania zniżki w wysokości 10% na zakupy w markecie PSB Mrówka
Główczyce
2. Organizatorem Promocji jest firma CIENIU Wojciech Lechończak, NIP 8982256371,
Adres: ul. Szkolna 10, 84-360 Łeba
3. Promocja obowiązuje w markecie PSB Mrówka Główczyce
§ 2. Zasady udzielenia zniżki
1. Rodzaje zniżek:
a) 10% na zakupy w markecie PSB Mrówka Główczyceprzez osoby wskazane w §2 ust. 2
pkt a).
b) 10% na zakupy w markecie PSB Mrówka Główczyceoraz darmowa dostawa dla osób
wskazanych w §2 ust. 2 pkt b) z wyłączeniem cementu oraz elektronarzędzi.
2. Osobami uprawnionymi do uzyskania zniżki są:
a) Osoby posiadające wykupiony roczny abonament w serwisie www.leba.pl
b) Osoby posiadające wykupiony roczny abonament w serwisie www.leba.pl oraz, które
dokonały zakupów w markecie PSB Mrówka Główczycena kwotę min. 800zł.
3. Warunkiem uzyskania zniżki przez osoby, o których mowa w ust. 2, jest legitymowanie się
odpowiednim dokumentem (imienna karta zniżkowa oraz dowód osobisty) i wyrażenie zgody
na jego skopiowanie. Dokumentem uprawniającym do zniżki, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, dla osób wymienionych w ust. 2 jest karta rabatowa wydana przez CIENIU
Wojciech Lechończak, NIP 8982256371, Adres: ul. Szkolna 10, 84-360 Łeba.
4. Dokument uprawniający do zniżki powinien mieć wpisane imię, nazwisko oraz datę
ważności.
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5. Zakupu produktów można dokonać w markecie PSB MRÓWKA GŁÓWCZYCEul.
Lipowa 3 76-220 Główczyce
6. Zniżka nie łączy się z innymi rabatami, promocjami oraz ratami 0%, chyba że w innej
promocji wskazano inaczej.
7. CIENIU Wojciech Lechończak, NIP 8982256371, Adres: ul. Szkolna 10, 84-360 Łeba
zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
8. Promocja trwa do 31.12.2020.

§ 3. Pozostałe postanowienia

1. Uczestnik Promocji może składać reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji
pisemnie na adres siedziby Organizatora lub mailowo pod adres: kontakt@leba.pl.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby
składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji
Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach
prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego
uczestnikowi promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym
oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września
2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów sądowych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezawinioną przez niego
szkodę (majątkową lub niemajątkową) poniesioną przez uczestnika promocji w związku z
jego udziałem w promocji.
3. CIENIU Wojciech Lechończak, NIP 8982256371, Adres: ul. Szkolna 10, 84-360 Łeba
zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Administratorem danych podanych w ramach Promocji jest CIENIU Wojciech Lechończak.
Dane przetwarzane będą̨ w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji. Uczestnik ma
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania, usunięcia.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny będzie w Okresie Trwania Promocji na stronie internetowej:
www.leba.pl
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2. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4/4

