
REGULAMIN AKCJI 
„WYPRZEDŹ INNYCH „ 

5 LAT GWARANCJI NA LODÓWKI SIDE-BY-SIDE 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1 Organizatorem akcji „5 lat gwarancji” zwanej dalej Akcją jest firma LG Electronics 

Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 162A 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy, 
KRS 0000121072  o kapitale zakładowym w wysokości 28 366 000 zł,  

 REGON: 012449587, NIP: 521-22-14-808 
1.2 Akcja trwa od 15 września do 31 grudnia 2009 r. 
1.3 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.4 Gwarancja obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.5 Produktami objętymi akcją są wszystkie modele lodówek Side-by-Side marki LG                   

dostępne w sprzedaży detalicznej w okresie wskazanym powyżej w pkt. 1.2 
Regulaminu na terenie Polski w czasie trwania Akcji.  

 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
2.1 Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, 

które spełnią powyższe warunki: 
a) ukończyły 18 rok życia 
b) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych 
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego 

postanowienia 
2.2 Przystąpienie do Akcji przez Uczestnika i podanie swoich danych osobowych jest 

całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych 
osobowych do celów Akcji. 

2.3 Aby wziąć udział w Akcji osoba, która spełnia wszystkie wymogi zapisane w pkt 2.1 
powinna: 
a) nabyć produkt, o którym mowa w pkt 1.5 Regulaminu jako konsument w 

rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.) w terminie od dnia 15 maja do 31 sierpnia 2009 r. w 
punkcie sprzedaży detalicznej znajdującym się na terytorium Polski. 

b) zadzwonić na Infolinię pod numer 801 54 54 54, (0-22) 454 54 54 lub 
wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.5latgwarancji.com i 
zarejestrować produkt podając następujące informacje: 
- Imię i nazwisko Uczestnika 
- Ulica/numer domu Uczestnika 
- Miasto Uczestnika 
- Kod pocztowy Uczestnika 
- Telefon kontaktowy Uczestnika 
- E-mail Uczestnika 
- Data zakupu urządzenia przez Uczestnika 
- Model zakupionego urządzenia przez Uczestnika 
- Numer seryjny urządzenia zakupionego przez Uczestnika 

c)  zarejestrować udział w Akcji w ciągu jednego miesiąca od daty zakupu 
2.4 Tylko osoby, które spełnią punkt 2.3 tego paragrafu mają prawo do skorzystania z     

5-letniej gwarancji na objęty promocją sprzęt chłodniczy marki LG 



2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie wymogów, o których 
mowa w pkt 2.3 wynikające z przyczyn od Uczestnika niezależnych.  

2.6 Aby zgłosić reklamację należy skorzystać z objętej gwarancją naprawy serwisowej i 
zadzwonić na infolinię pod numer 0801 54 54 54 lub 0-22 454 54 54 

2.7 Szczegółowe warunki gwarancji na produkty objęte Akcją znajdują się w karcie 
gwarancyjnej otrzymanej przy zakupie towaru (po drugim roku od daty zakupu, nie 
istnieje możliwość zwrotu gotówki za zakupiony produkt). 

2.8 W razie wymiany sprzętu, jeżeli okres od daty zakupu jest krótszy niż 3 lata, Klient 
otrzymuje nowy sprzęt, a gwarancja jest kontynuacją poprzedniej. 

2.9 W przypadku wymiany sprzętu, jeżeli okres od daty zakupu jest dłuższy niż 3 lata, 
Klient otrzymuje nowy sprzęt wraz z nową 2-letnią gwarancją 

 
III. REKLAMACJE I ROSZCZENIA 
 
3.1 Reklamacje odnośnie przebiegu akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

organizatora do dnia 31.12.2009r. 
3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji. 
3.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Organizatorowi. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
4.1 Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej 

www.5latgwarancji.com  siedzibie Organizatora. 
4.2 Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w 

Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawienia. 

4.3 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją 
będą rozstrzygane przez właściwy Sąd według siedziby Organizatora. 

 
 
 
 
 
  

 


