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Rzeszów, dnia 17 lutego 2023 r. 

REGULAMIN PROMOCJI  

 „Kup wybrany zestaw LEGO Friends i odbierz torebkę za 1 zł” 

§1  

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI.  

ORGANIZATOR ORAZ UCZESTNIK PROMOCJI  

1. Organizatorem Promocji jest Inlago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Rzeszowie, Al. prof. Adama Krzyżanowskiego nr 6/A, 35-328 Rzeszów, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177007, posiadająca numer NIP: 

8133331504 oraz REGON: 691762683, BDO: 000146270, kapitał zakładowy w 

wysokości 50 000,00 zł, opłacony w całości (dalej jako „Organizator”).  

2. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału oraz rezygnacji z udziału w promocji 

sprzedażowej towarów, których dystrybutorem oraz sprzedawcą na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej jest Organizator (dalej jako „Promocja”).  

3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 888 z późn. zm.).  

4. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie (dalej jako „Regulamin”) w okresie od 17.02 2023 r. do 26.02.2023 r. lub 

do wyczerpania zapasów (dalej jako „Okres Promocji”).  

5. Udział w Promocji może wziąć: 

1) osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:  

a) posiada miejsce zamieszkania lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej;  

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub 

przedsiębiorcą na prawach konsumenta, tj. dokonuje zakupu bezpośrednio 

związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy 

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, 

2) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z 

siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji 

określone w Regulaminie, (dalej jako „Uczestnik”). 

6. Promocja polega na nabyciu  przez Uczestników produktu objętego promocją i 

możliwości zakupu innego produktu wskazanego przez Organizatora za cenę 1 zł 

brutto (dalej jako „Produkt promocyjny”). Promocją objęte są produkty wskazane w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępne w sklepie internetowym Max 

Elektro prowadzonym pod adresem: https://maxelektro.pl/ na zasadach i z 

zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

7. Promocja nie obejmuje produktów zamówionych poza okresem Promocji.  

 

https://maxelektro.pl/
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§2 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI  

1. Aby skorzystać z Promocji należy: 

1) złożyć zamówienie w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: 

https://inlago.pl/ na produkt wskazany przez Organizatora w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu oraz  

2) złożyć zamówienie na produkt oznaczony przez Organizatora jako „produkt za 1 

zł”.   

2. Cena Produktu promocyjnego zostanie naliczona automatycznie po dodaniu Produktu 

promocyjnego do koszyka.  

3. Zakup Produktu Promocyjnego, możliwy jest jednorazowo w ramach jednej transakcji. 

Uczestnik Promocji może nabyć kolejny Produkt Promocyjny w ramach odrębnej 

sprzedaży. W przypadku zakupu dwóch lub więcej modeli produktów objętych 

promocją, w ramach jednej transakcji, Uczestnik otrzymuje wyłącznie jeden Produkt 

Promocyjny. 

4. Przez odrębną sprzedaż rozumie się sprzedaż potwierdzoną odrębną fakturą VAT/ 

paragonem.  

5. Produkt Promocyjny nie podlega wymianie na inny produkt lub ekwiwalent pieniężny. 

6. Uczestnik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może 

odstąpić od umowy kupna/sprzedaży zawartej na odległość w ciągu 14 dni od 

otrzymania zakupionych produktów, bez podania przyczyny. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy zwrotowi podlega cały zakupiony zestaw, tj. 

również Produkt Promocyjny.  

§3   

DANE OSOBOWE  

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.  

2. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą tradycyjnej korespondencji, którą należy 

kierować na adres: Al. prof. Adama Krzyżanowskiego nr 6/A, 35-328 Rzeszów. 

3. Dane osobowe Uczestników, przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i 

wykonaniem umów sprzedaży produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, na 

warunkach opisanych w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej 

dostępnej pod adresem: http://www.inlago.pl/polityka-prywatnosci oraz w celach 

związanych z udziałem w Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wykonaniu zobowiązań 

Organizatora Promocji wobec jej Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania 

Promocji. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby 

wziąć udział w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.  

5. Dane osobowe Uczestnika są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: firmom 

obsługującym Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym i 

windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi płatności online, 

bankom, innym operatorom płatności.  

6. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Promocji do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

https://inlago.pl/
http://www.inlago.pl/polityka-prywatnosci
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przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

§4 

REKLAMACJE  

 

1. Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Uczestników 

przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Dotyczy to 

zwłaszcza uprawnień Uczestnika z tytułu braku zgodności towaru z umową sprzedaży.   

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, 

z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji.  

3. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany podpisać i wysłać na adres 

korespondencyjny: Inlago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Rzeszowie, Al. prof. Adama Krzyżanowskiego nr 6/A, 35-328 Rzeszów lub adres e-

mail: reklamacje@inlago.pl. 

4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do 

korespondencji, adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy.  

5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w terminie 14 

dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.  

6. Organizator prześle listem lub na wskazany adres e-mail rozstrzygnięcie reklamacji, 

w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez 

Organizatora.  

§5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Wszelkie materiały reklamowe dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie 

informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu.  

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w Okresie Promocji.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. 

O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie 

internetowej, co najmniej na 3 dni przed jej wcześniejszym zakończeniem.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. 

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: 

https://inlago.pl/.  

  Regulamin obowiązuje od dnia 17 lutego 2023 r.  

 

  

mailto:reklamacje@inlago.pl
https://inlago.pl/
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Załącznik nr 1 – Wykaz produktów objętych Promocją 

 

EAN Nazwa 

5702016916669 Klocki LEGO Wielki hotel w mieście Heartlake 41684 

5702016916140 Klocki LEGO CH w Heartlake City 41450 

5702016916676 Klocki LEGO Wesołe miasteczko kolejka górska 41685 

5702017117393 Klocki LEGO Łódź mieszkalna na kanale 41702 

5702017155104 Klocki LEGO Wakacyjny domek na plaży 41709 

5702016618822 Klocki LEGO Autobus przyjaźni 41395 

5702016916317 Klocki LEGO Szkoła w mieście Heartlake 41682 

5702016916652 Klocki LEGO Leśne centrum jeździeckie 41683 

5702016916133 Klocki LEGO Dom rodzinny Andrei 41449 

5702016943511 Klocki LEGO Magiczny młyn i zjeżdżalnia 41689 

5702016916157 Klocki LEGO Mikrobus kempingowy i żaglówka 41681 

5702017117386 Klocki LEGO Stragany z jedzeniem 41701 

5702016917246 Klocki LEGO Kino w Heartlake City 41448 

5702016916119 Klocki LEGO Magiczny wóz 41688 

5702017117379 Klocki LEGO Luksusowy kemping na plaży 41700 

5702016618808 Klocki LEGO Konkurs pieczenia 41393 

5702017155111 Klocki LEGO Plaża surferów 41710 

5702016916102 Klocki LEGO Magiczne wesołe miasteczko 41687 

5702016914818 Klocki LEGO Kawiarnia w Heartlake City 41444 

5702016916812 Klocki LEGO Szkółka jeździecka i przyczepa 41441 

5702016916034 Klocki LEGO Leśny domek 41679 

5702017432656 Klocki LEGO Koci hotel 41742 

5702017415338 Klocki LEGO Skatepark 41751 

5702017432175 Klocki LEGO Salon fryzjerski 41743 

5702017415260 Klocki LEGO Furgonetka ratunkowa dla psów 41741 

5702017415208 Klocki LEGO Mobilny domek 41735 

5702017415185 Klocki LEGO Sklep wnętrzarski i kwiaciarnia 41732 

5702017415178 Klocki LEGO Międzynarodowa szkoła Heartlake 41731 

5702017415062 Klocki LEGO Dom Autumn 41730 

5702017415055 Klocki LEGO Sklep z żywnością ekologiczną 41729 

5702017415048 Klocki LEGO Bar w śródmieściu Heartlake 41728 

5702017415031 Klocki LEGO Centrum ratunkowe dla psów 41727 

5702017412832 Klocki LEGO Dom Paisley 41724 

5702017154954 Klocki LEGO Park wodny 41720 

5702017154930 Klocki LEGO Hotel dla zwierzątek 41718 

5702017154923 Klocki LEGO Mia ratowniczka dzikich zwierząt 41717 

5702017154152 Klocki LEGO Stephanie i przygoda pod żaglami 41716 

5702017154138 Klocki LEGO Szkoła aktorska Andrei 41714 

5702017154121 Klocki LEGO Kosmiczna akademia Olivii 41713 

5702017155128 Klocki LEGO Szkoła artystyczna Emmy 41711 
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5702017155098 Klocki LEGO Automat w dyskotece 41708 

5702017155081 Klocki LEGO Furgonetka do sadzenia drzew 41707 

5702017152752 Klocki LEGO Budynki przy głównej ulicy 41704 

5702017152745 Klocki LEGO Domek na Drzewie przyjaźni 41703 

5702017152738 Klocki LEGO Kawiarnia przy schronisku 41699 

 

Produkt za 1 zł 
 

EAN Nazwa 

5060373575067 Torba LEGO Friends Saszetka 103262 

 


