
Regulamin Promocji 
„Zamrażarki skrzyniowe Lord z kawą GRATIS!” 

 
1. Postanowienia ogólne.  
1.1. Organizatorem promocji ”Zamrażarki skrzyniowe Lord z kawą GRATIS! zwanej dalej Akcją, jest Dom Bianco 
Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod 
nr KRS:0000150655, zwana dalej Organizatorem. 
1.2. Akcja prowadzona jest przez Partnerów Handlowych biorących udział w promocji i prowadzących sprzedaż 
urządzeń Lord, których dystrybutorem jest Dom Bianco. Lista Partnerów Lord tej promocji dostępna jest na stronie 
internetowej: https://dombianco.pl/pl/i/Lord-zamrazarka-skrzyniowa-z-kawa-GRATIS/59 
1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
1.4. Akcja trwa w terminie od 10.08.2022 do 30.09.2022r, lub do wyczerpania zapasów.  
 
2. Warunki uczestnictwa w Akcji. 
2.1. Akcja jest przeznaczona dla Konsumentów dokonujących zakupu produktów objętych promocją u Partnera Lord.  
2.2. Akcją objęte są zamrażarki skrzyniowe: G1, G2, G3.   
2.3. Skorzystanie przez Konsumenta z Akcji jest całkowicie dobrowolne.  
 
3. Zasady Akcji.  
3.1. W okresie trwania Akcji Konsument, za pośrednictwem Partnera Lord, ma możliwość:  

3.1.1. zakupu zamrażarki skrzyniowej marki Lord spośród modeli objętych promocją: G1, G2, G3. 
3.1.2. otrzymania GRATIS 1000g (2x500g)  kawy ziarnistej marki Lord Barista Passion o wartości 150 PLN. 

Kawa oferowana jest w cenie urządzenia.  
3.2. Akcja obejmuje produkty zakupione przez Konsumenta u Partnera Lord w okresie od 10.08.2022 do 30.09.2022r. 
3.3. Akcja nie obejmuje produktów powystawowych, ani też przecenionych z powodu usterek lub uszkodzeń. 
3.4. Czas oczekiwania i termin realizacji dostawy towarów wybranych prze Konsumenta jak i gotowość Organizatora 
do wystawienia faktury VAT na wybrane towary jest zgodny z aktualną dostępnością towarów w magazynach 
Organizatora i Producenta. 
3.5. Konsument zobowiązany jest odebrać urządzenie i przyjąć fakturę VAT w ciągu 14 dni od daty gotowości 
Organizatora do wydania towaru.  
3.6. W przypadku zmiany oferty przez Organizatora, rozwiązania umowy dystrybucyjnej, lub innych okoliczności 
uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania złożonego 
zamówienia.  
 
4. Reklamacje i roszczenia.  
4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do 30 dni po 
zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora). 
4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane punktu sprzedażowego, dane Konsumenta, jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
4.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 
4.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Partner o decyzji Organizatora zostanie 
powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
Decyzja Organizatora w żaden sposób nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Konsumenta swoich praw na drodze 
sądowej.  
4.5. W razie pytań, lub wątpliwości Organizator zaprasza do kontaktu telefonicznego (22) 720 11 98 (opłata wg stawek 
operatora), lub mailowy: dombianco@dombianco.com.pl 
 
5. Dane osobowe 
5.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest Dom Bianco Sp. z o.o., 
Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, KRS 0000150655, NIP 526-030-68-04, REGON 006932147.  
5.2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe z zakresu: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny 
przetwarzane będą dla potrzeb akcji promocyjnej ”Zamrażarki skrzyniowe Lord z kawą GRATIS!   
5.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione: serwisy terenowe realizujące naprawy, 
przedstawiciele Producenta lub Sprzedający, którzy byli stroną zawarcia transakcji kupna-sprzedaży reklamowanego 
produktu. 
5.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
5.5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
5.6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
5.7. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie do celów realizacji Promocji i są usuwane po jej zakończeniu, 
lub wyrażeniu skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
5.8. Pełna informacja dotycząca danych osobowych jest podana pod adresem:  
http://dombianco.pl/informacje/informacje-o-danych-osobowych 
 
6.  Postanowienia końcowe.  
6.1. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie.  
 
 
 
 
Raszyn, 08.08.2022r.  
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