REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„45 dni ochrony na każdy piksel”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „45 dni ochrony na
każdy piksel” (dalej zwanej „Promocją”).

1.2.

Organizatorem Promocji jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072
„Organizatorem”).

1.3.

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Promocja organizowana jest na stronie internetowej pod poniższym adresem URL:
www.lg.com/pl/promocje/45dni

1.4.

Towarami objętym Promocją są dystrybuowane przez LG Electronics Polska sp. z o.o. na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie monitory LG posiadający co najmniej jedno złącze cyfrowe (HDMI, DVI
lub DisplayPort), zwane dalej „Produktami”.

1.5.

Uprawnienie do udziału w Promocji uzyskują tylko Produkty zakupione w Punktach Sprzedaży
prowadzących sprzedaż danego Produktu, zgodnie z poniższą tabelą (Produkty zakupione w Punktach
Sprzedaży innych, niż wskazane poniżej, nie są objęte Promocją):

1.6.

Sklep stacjonarny prowadzący
sprzedaż
danego
Produktu
objętego Promocją

Sklep internetowy prowadzący
sprzedaż
danego
Produktu
objętego Promocją

RTV EURO AGD
Media Markt
Media Expert
X-KOM
Komputronik
Alsen
LG Brand Store - Warszawa KLIF
LG Brand Store - Wrocław
MAGNOLIA
Bit Computer
Neonet

euro.com.pl
mediamarkt.pl
mediaexpert.pl
x-kom.pl
komputronik.pl
alsen.pl
lg.com/pl
(oficjalny sklep LG online)
bitcomputer.pl
neonet.pl
morele.net
apollo.pl
brawocom.pl

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pełnoletnich osób fizycznych, nabywających monitory LG z oficjalnej dystrybucji Organizatora Promocji, o
których mowa w ust. 1.4., jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, które zapoznały
się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2.

ZASADY

1.7.

Promocja „45dni ochrony na każdy piksel” polega na zagwarantowaniu wymiany monitora na nowy, jeśli
w ciągu 45 dni od daty zakupu wystąpi wada matrycy polegająca na ciągłym świeceniu się lub nie
świeceniu któregokolwiek subpiksela („Produkty”)

1.8.

Dodatkowej ochronie „45dni ochrony na każdy piksel” podlega każdy monitor LG posiadający co najmniej
jedno złącze cyfrowe (HDMI, DVI lub DisplayPort), który został zakupiony w okresie promocji u
autoryzowanego partnera LG.

1.9.

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego dokonuje się analogicznie jak w przypadku naprawy gwarancyjnej
poprzez kontakt z Infolinią LG pod numerem 801-54-54-54.

1.10.

Promocja „45dni ochrony na każdy piksel” obowiązuje od 5 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

3.
1.11.
1.12.
1.13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin promocji znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Promocji
www.lg.com/pl/promocje/45dni
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak
zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.

