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REGULAMIN PROMOCJI Z OKAZJI DNIA DZIECKA LEGO ZA 1 ZŁ 
 

1. Akcja prowadzona będzie pod nazwą: "Promocja z okazji dnia dziecka lego za 1 zł” 

2. Organizatorem akcji jest Market Budowlany Format Sp. z o.o. ul. Żabia 39, 

42-400 Zawiercie, NIP 9542737753 REGON 242959376 (ORGANIZATOR) 

3. Termin rozpoczęcia akcji: 17 maj 2019, Termin zakończenia akcji 1 czerwca 2019 lub do 

wyczerpania zapasów. 
 

WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI 
 

1. Informacja o zasadach prowadzenia akcji będzie dostępna na stronie internetowej 

www.format.nom.pl , profilu facebook : https://www.facebook.com/zawiercie.format/ i w 

Punkcie Obsługi Klienta. 
 

2. Warunkiem udziału w akcji jest : 

 Dokonanie zakupów dowolnych towarów lub usług (za wyjątkiem usług projektowania 

i wypożyczenia) w terminie od 17.05.2019 do 01.06.2019 na łączną minimalną 

kwotę1000 zł [tysiąc złotych brutto]. Kwota ta, może być sumą kolejnych paragonów 

lub faktur. Kwota minimalna upoważnia do zakupu w cenie promocyjnej 1 zestawu 

klocków Lego za 1 zł [jeden złoty brutto] spośród niżej wymienionych :  

 Nagrody IV stopnia: 

 LEGO DUPLO 10898 Moja pierwsza Myszka Miki 

 LEGO DISNEY 41158 PRINCESS Wiezyczka Dżasminy 

 LEGO DISNEY 41163 PRINCESS Wiezyczka Roszpunki 

 LEGO FRIENDS 41355  Pudełko w kształcie serca Emmy. 

 LEGO FRIENDS 41383 Plac zabaw dla chomików Olivii. 

 LEGO TECHNIC 42088 Ciężarówka z wysięgnikiem 

 LEGO MOVIE 70822 Najlepsi przyjaciele Kici Rożek. 

 LEGO MOVIE 70841 Kosmiczna drużyna Benka 

 LEGO STAR WARS 75194 Myśliwiec TIE Najwyższego porządku 

 LEGO STAR WARS 75223 Naboo Starfighter 

 LEGO STAR WARS 75224 Sith Infiltrator 

 LEGO SUPER HEROES 76070 Wonder Woman kontra Doomsday 

 LEGO SUPER HEROES 76090 Star-Lord vs Nebula 

 LEGO SUPER HEROES 76093 Nightwing vs The Joker 

 LEGO SUPER HEROES 76094 Supergirl vs Brainiac 
 

 Dokonanie zakupów dowolnych towarów lub usług (za wyjątkiem usług projektowania 

i wypożyczenia) w terminie od 17.05.2019 do 01.06.2019 na łączną kwotę 3000 zł [trzy 

tysiące złotych brutto]. Kwota ta, może być sumą kolejnych paragonów lub faktur. 

Kwota ta upoważnia do zakupu w cenie promocyjnej 1 zestawu klocków Lego za 1 zł 

[jeden złoty brutto] spośród niżej wymienionych:  

Nagrody III stopnia: 

 LEGO CITY 60202 Niesamowite przygody 

 LEGO CITY 60194 Arktyczna terenówka zwiadowcza 

 LEGO DUPLO 10895 Goście z planety Duplo 

 

 Dokonanie zakupów dowolnych towarów lub usług (za wyjątkiem usług projektowania 

i wypożyczenia) w terminie od 17.05.2019 do 01.06.2019 na łączną kwotę 5000 zł [pięć 

tysięcy złotych brutto]. Kwota ta, może być sumą kolejnych paragonów lub faktur. 

Kwota ta upoważnia do zakupu w cenie promocyjnej 1 zestawu klocków Lego za 1 zł 

[jeden złoty brutto] spośród niżej wymienionych:  
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Nagrody II stopnia: 

 LEGO CITY 60173 Police Aresztowanie w górach. 

 LEGO FRIENDS 41368 Konkurs talentów Andrei. 
 

 Dokonanie zakupów dowolnych towarów lub usług (za wyjątkiem usług projektowania 

i wypożyczenia) w terminie od 17.05.2019 do 01.06.2019 na łączną kwotę 10 000 zł 

[dziesięć tysięcy złotych brutto]. Kwota ta, może być sumą kolejnych paragonów lub 

faktur. Kwota ta upoważnia do zakupu w cenie promocyjnej 1 zestawu klocków Lego 

za 1 zł [jeden złoty brutto] spośród niżej wymienionych: 

 Nagrody I stopnia: 

 LEGO CITY 60216 Straż pożarna w śródmieściu 

 LEGO FRIENDS 41347 Kurort w Heartlake. 
 

Dokumentem upoważniającym do odbioru klocków LEGO jest oryginalna Faktura VAT (na 

konkretnego kontrahenta) lub paragon. Nie ma możliwości sumowania faktur różnych 

kontrahentów. Jeżeli klient dokonał zakupu na paragon sumujemy paragony i wystawiamy 

fakturę do paragonu. Koszt zestawu klocków LEGO wynosi 1zł brutto i jest wystawiony na 

niego dokument sprzedaży. Zestaw klocków nie podlega zwrotowi ani wymianie. 

Wielokrotność kwoty 1000 zł, 3000 zł, 5000 zł i 10000 zł brutto na jednym dokumencie 

upoważnia do otrzymania kolejnych zestawów klocków. Klient ma możliwość 

zdecydowania, czy wybiera jeden zestaw klocków, czy też dzieli wartość dokumentów 

zakupu i wybiera dwa lub więcej zestawy klocków. 

Przykład 1: Klient zebrał dokumenty sprzedaży na łączną kwotę 4 000 zł brutto, może zatem 

wybrać jedną nagrodę III stopnia i jedną nagrodę IV stopnia lub cztery nagrody IV stopnia. 

Przykład 2: Klient zebrał dokumenty sprzedaży na łączną kwotę 5 000 zł brutto, może zatem 

wybrać jedną nagrodę II stopnia lub pięć nagród IV stopnia lub jedną nagrodę III stopnia i 

dwie nagrody IV stopnia. Klient wyraża zgodę na podbicie dokumentów sprzedaży 

pieczątką "wydano towar promocyjny" 
 

WERYFIKACJA DOWODÓW ZAKUPU I WYDAWANIE KLOCKÓW LEGO 

 

1. Termin wydawania klocków lego zaczyna się od 17 maja 2019r do 01.06.2019 r lub do 

wyczerpania zapasów magazynowych. 

2. Zestawy klocków będą wydawane w Punkcie Obsługi Klienta. 

3. Każdy dokument zakupu może być wykorzystany tylko raz. 

4. Po okazaniu dokumentu zakupu Uczestnik akcji otrzyma zestaw klocków LEGO. Uczestnik 

akcji nie ma prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

5. Faktura zaliczkowa jest również dokumentem, który uprawnia do wzięcia udziału  

w „Promocji z okazji dnia dziecka Lego za 1zł”. Wartość, która jest brana pod uwagę, to 

kwota wpłaconej zaliczki. Wartość zamówienia nie jest brana pod uwagę.  

Jeżeli rozliczenie FV zaliczkowej nastąpi w trakcie trwania akcji promocyjnej a Klient 

wcześniej dokonał zakupu klocków LEGO na podstawie FV zaliczkowej to automatycznie 

kwota FV rozliczeniowej zostanie pomniejszona o wartość zaliczki.  

6. Organizator nie świadczy usług transportu zabawek pod wskazany adres.  

7. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne zabawek powstałe z 

winy importera/producenta. W przypadku braku w/w klocków mogą one zostać 

zastąpione innymi zestawami klocków LEGO. Reklamacje z tego tytułu nie będą 

rozpatrywane. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia akcji, jeśli wszystkie zestawy klocków 

LEGO zostaną sprzedane wcześniej niż w terminie określonym w Regulaminie oraz do 

zmiany Regulaminu w trakcie trwania akcji. 

2. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym 

Regulaminem. 


