
 
 

 

Regulamin promocji „Zdobądź głośnik mobilny JBL”  

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem promocji jest firma INERGIA Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Budowlanej 9, 20-469 

Lublin, NIP: Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000253092, NIP 946-24-86-

349, REGON 060111365. 

1.2 Promocja organizowana jest w sklepie internetowym www.inergia.pl  dla Odbiorców będących 

osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami 

prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz 

przedsiębiorcami będący konsumentami, którzy w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą 

zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

2. Szczegółowe zasady 

 

2.1 Czas trwania promocji: 15.07-31.12.2021r. lub do wyczerpania produktów objętych promocją lub 

nagród. 

2.2 Przedmiotem promocji są lampki biurkowe LED marki Nilsen dostępne w sklepie internetowym 

Inergia.pl o następujących kodach producenta:BL018; BL020; BL021; BL022; BL023; BL024; MA016; 

MA017; BL025; MA014; MA015; PX044; PX045; BL004; MA006; MA007; XU003; BL003; BL001; PX032; 

HR001; BL015; BL005; HG014; PX019; PX020; PX034; PX035; BL010; BL007; BL006; MA005; US002; 

DN001; US001. 

2.3 Założenia promocji: Za zakup lampek wymienionych w punkcie 2.2 na kwotę  

4 000 zł netto/ 4 920 zł brutto w okresie trwania promocji, możliwy jest zakup nagrody za 1 zł netto/1, 

23 zł brutto.  

2.4 Nagroda w promocji: Mobilny  głośnik JBL JR Pop w  kolorze niebieskim. 

2.5 Pojedynczy odbiorca w ramach całej akcji promocyjnej może otrzymać max 3 nagrody. 

2.6 Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich 

z prawami do uzyskania nagrody przez innych Uczestników. 

2.7 Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. 

2.8 Pracownicy Organizatora nie mogą być Uczestnikami Promocji. 

2.9 W  przypadku odstąpienia od umowy (niezależnie od tego czy odstąpienie jest częściowe czy 

całkowite) nabywca  zostanie obciążony pełną ceną katalogową nagrody w kwocie 150 zł brutto. 



 
 

 

2.10 Z promocji mogą skorzystać klienci o statusie „premium” dokonujący zakupu przez sklep 

internetowy Inergia.pl. Klient Premium opisany jest regulaminie sklepu Inergia - §3 pkt 1. 

 

2.11 Szczegóły dotyczące reklamacji i zwrotów dostępne są w Regulaminie Sklepu Inergia.pl. 

 

 

 


