
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„3 lata na wymianę baterii” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „3 lata na wymianę 

baterii” (dalej zwanej „Promocją”).  
 

1.2. Organizatorem Promocji jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-
675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072  
„Organizatorem”). 

 
1.3. Sponsorem nagród w Promocji jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 

22, 02-675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 (dalej 
zwana „Sponsorem”). 

 
1.4. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do każdego z zakupionych Produktów stanowi 

voucher uprawniający do jednorazowej, bezpłatnej wymiany baterii w laptopie LG Gram w okresie 3 lat 
od daty zakupu laptopa (dalej zwana „Nagrodą”). 

 

1.5. Towarami objętym Promocją są dystrybuowane wyłącznie przez sklep internetowy LG Electronics Polska 
sp. z o.o. (www.lg.com/pl) wszystkie laptopy LG Gram, zwane dalej „Produktami”. 

 
1.6. Promocja trwa w okresie od 15 lipca 2021 do 31 grudnia 2021.  
 
1.7. Uprawnienie do udziału w Promocji uzyskują tylko Produkty zakupione wyłącznie na  www.lg.com/pl  

(Produkty zakupione w Punktach Sprzedaży innych, niż sklep online LG, nie są objęte Promocją). 
 
 

2. UCZESTNICY PROMOCJI 
 

2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
pełnoletnich osób fizycznych, nabywających laptopy, o których mowa w ust. 1.5., jako konsumenci w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i 
zaakceptowały jego postanowienia. 

 
 

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI  
 

3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:  
a) w okresie, o jakim mowa w ust. 1.6. nabyć poprzez www.lg.com/pl  przynajmniej jeden Produkt oraz 

zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT), określający model zakupionego Laptopa, 
oraz;  
b) stworzyć konto na stronie internetowej: lg.com/pl zwaną dalej „Stroną Promocji” (zalecane już przy 

dokonywaniu zakupu Produktu) 
c) zarejestrować kupiony Produkt na swoim koncie LG 

 
3.2 Rejestrując się zgodnie z ust. 3.1 uczestnik Promocji:  

a) podaje swoje następujące dane osobowe:  

 imię,  

 nazwisko,  

 adres poczty elektronicznej,  

 numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej, 
korzystającego z polskich zasobów numeracji; 

 numer seryjny zakupionego produktu (tylko przy Rejestracji Produktu) 
 



b) potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych 
osobowych uczestnika 

c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.  

 
3.3. Poprawna rejestracja Produktu zgodnie z ust. 3.2. powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do 

nagrody. 
 
3.4. Dane osobowe uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu 

komórkowego, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu mają charakter unikalny. Ponowna 
rejestracja uczestnika z użyciem tego samego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu 
komórkowego lub ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego Produktu nie jest możliwa. 

 
3.5. Podany przez uczestnika Promocji numer seryjny Produktu podlega sprawdzeniu co do zgodności z 

kryteriami określonymi w ust. 1.5.  
 
3.6. Uczestnik Promocji może zarejestrować więcej niż jeden nabyty Produkt, pod warunkiem, że w stosunku 

do wszystkich rejestrowanych Produktów została spełniona przesłanka, o jakiej mowa w ust. 3.1. lit a).  
 

3.7. W terminie 20 dni od dnia zarejestrowania Produktu przez uczestnika, Organizator weryfikuje informacje 
zawarte w dokonanej rejestracji, w szczególności czy zarejestrowany towar spełnia warunki uprawniające 
do przyznania nagrody. Organizator może zwrócić się do dowolnego uczestnika Promocji, który dokonał 
rejestracji, z prośbą o przesłanie drogą pocztową oryginału lub drogą e-mail kopii dowodu zakupu 
Produktu (paragonu lub faktury VAT), określającego model zakupionego Produktu.  

 
 

4. NAGRODY  
 
4.1. Nagrodą w Promocji jest 
 

a) gwarancja bezpłatnej wymiany baterii w przeciągu 3 lat od daty zakup Produktu 
 
Średnia wartość rynkowa nagrody brutto wynosi (gwarancja bezpłatnej wymiany baterii w przeciągu 3 lat 
od daty zakupu) 600 PLN brutto 

 
 

5. WYDAWANIE NAGRÓD i REALIZACJA 
 
5.1. Nagroda o jakiej mowa w ust. 4.1. wysyłana jest: 

a) pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przy zakupie produktu, po 20 dniach roboczych od 
pozytywnej weryfikacji zakupu, w formie dokumentu PDF wysyłana jest gwarancja bezpłatnej 
wymiany baterii w przeciągu 3 lat od daty zakupu Produktu (wzór gwarancji stanowi Załącznik nr 
1) 

 
5.2       W razie niemożności przesłania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, traci on prawo do   

      nagrody. 
  

5.3     Klient może dokonać wymiany baterii wyłącznie w Centrum Serwisowym LG Electronics Polska Sp. z o.o.,    
    dostarczając laptopa: 

a) bezpośrednio do serwisu lub  

b) przesyłając laptopa kurierem 

wraz z załączonym certyfikatem i kopią dowodu zakupu na adres:                     

Centrum Serwisowe LG Electronics Polska Sp. z o.o. 



ul. Marynarska 21                                                                                 

02-674 Warszawa                                                        

Telefon: 801 54 54 54  

   5.4     Czas realizacji zobowiązania może się przedłużyć lub w skrajnym przypadku być uzależnionym od       

              dostepności baterii. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do poinfomowania Klienta o zmianie  

              czasu realizacji zobowiązania.                                              

   5.5     Po wymianie baterii Klient będzie miał przedłużoną gwarancję na nowy okres 12 miesięcy. 
 
 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na 
https://www.lg.com/pl/wsparcie/telefon 
 

 
 

7. DANE OSOBOWE 
 
7.1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) dalej „RODO”.  
 

7.2. Administratorem danych osobowych jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Wołoska 22, 02-675 Warszawa. 

 
7.3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie: 

 
a) art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) 
- jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku 
z akceptacją regulaminu Promocji przez Uczestnika; 
 
b) art. 6 ust. 1. lit. a RODO – w przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie 
danych w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach LG Electronics Polska 
sp. z o.o., 

 
c) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – jako informacje niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 

 
7.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji i okresu 

reklamacyjnego nie dłużej niż do 30 stycznia 2022 roku oraz przechowywane do momentu przedawnienia 
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami prawa oraz wycofania zgody 
lub zakończenia działań marketingowych prowadzonych przez Administratora.  
 

7.5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 

7.6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.  
 

7.7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od „LG Electronics Polska” 
Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach własnych, uczestnikowi przysługuje prawo 

https://www.lg.com/pl/wsparcie/telefon


do wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 

7.8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 

7.9. Podanie wskazanych danych osobowych, zgodnie w ust. 3.2. lit. a.  jest dobrowolne, ale niezbędne do 
skorzystania z Promocji. 

 
7.10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych 

produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne. 
 
7.11. Administrator Danych Osobowych udostępnia zabrane dane osobowe Organizatorowi, który to staje się 

ich nowym Administratorem. Organizator jako nowy Administrator Danych Osobowych zgodnie z art. 14 
RODO spełni obowiązek informacyjny wobec osób, których dane będzie przetwarzał we własnym celu. 

 
7.12. Organizator jako nowy Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie dane osobowe tylko i 

wyłącznie w celach: 
b) obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako informacje niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.   
c) podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  jako informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków 

podatkowych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (Organizatora).   
 
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem 

Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez 
uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji lub podanego kontaktowego 
numeru telefonu .  

 
8.2. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w 

materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.  
 
8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
 
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak 

zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji. 
 
8.5. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i Sponsora oraz na Stronie Promocji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
Wzór bezpłatnej gwarancji  
 

 

 



 

 

PROMOCJA „3 LATA NA WYMIANĘ BATERII” 

Zakup dowolnego ultrabooka LG gram dokonanego wyłącznie poprzez  

sklep internetowy lg.com 

w dniach 15 lipca – 31 grudnia 2021 roku 

uprawnia do jednorazowej, bezpłatnej wymiany baterii w Twoim laptopie LG gram: 

 

Nazwa Modelu:   

 

Numer Seryjny:  

 

w przeciągu 3 lat od daty zakupu. 

Twój ostateczny termin realizacji darmowej wymiany upływa w dniu: DD/MM/RRRR 

 

 

 

Wymiany baterii dokonujemy tylko w Centrum Serwisowym LG Electronics Polska Sp. z o.o., 

dostarczając laptop: 

a) bezpośrednio do serwisu lub  

b) przesyłając laptopa kurierem  

wraz z załączonym certyfikatem i kopią dowodu zakupu na adres:                     

Centrum Serwisowe LG Electronics Polska Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 21                                                                                 

02-674 Warszawa                                                        

Telefon: 801 54 54 54                                                   

W celu zapewnienia sprawnej wymiany i obsługi Państwa zlecenia, prosimy o uprzednie 

skontaktowanie się z naszym Serwisem w celu ustalenia dogodnego terminu wymiany. 

 

 

 



 

Szczegółowe informacje i pomoc w realizacji wymiany można zawsze uzyskać dzwoniąc na numer 

Centrum Serwisowego tel. 801 54-54-54 

 
 


