
 

Classified as Internal 

Regulamin promocji 

„Electrolux płaci Twoje rachunki II”   
(dalej jako: „Promocja”) 

 

 

Definicje pojęć: 

 

Uczestnik Promocji: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

która dokona zakupu minimum 2 Produktów opisanych w definicjach pojęć przy definicji „Produkty” do 

Regulaminu, uzyskując paragon fiskalny lub tzw. fakturę konsumencką wystawioną dla osoby fizycznej 

nie prowadzącej działalności gospodarczej  oraz zawodowej, oraz posiadająca miejsce zamieszkania dla 

celów podatkowych w Polsce.   

Producent i Organizator: „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30,  

01-207 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 

0000029692, NIP: 5210084388, o kapitale zakładowym 272.731.500 zł, 

Koordynator: „JET ” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. gen.K.S.Rudnickiego 1/U1,  

01-858 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 178634. 

Produkty:  urządzenia wyprodukowane przez Producenta i nadające się do zabudowy w postaci 

piekarnika, płyty, kuchenki mikrofalowej, zmywarki, okapu, chłodziarko – zamrażarki. 

Promocja: akcja promocyjna skierowana jest do Uczestników, spełniających warunki określone  

w niniejszym Regulaminie. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika w tym 

samym Sklepie, w Czasie Trwania Promocji, zakupu co najmniej dwóch Produktów, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Sklep: placówka handlowa oferująca do sprzedaży produkty Producenta (w ofercie stacjonarnej oraz 

internetowej) jak również studia kuchenne. 

Opinia: fakultatywna opinia Uczestnika na temat każdego Produktu zakupionego przez Uczestnika w 

ramach Promocji, sporządzona oddzielnie dla każdego z Produktów i opublikowana na stronie 

internetowej Producenta www.electrolux.pl (w przypadku zakupu Produktów w studio kuchennym) albo 

na stronie www Sklepu (w przypadku zakupu Produktów w sklepach, innych niż studio kuchenne), w 

którym dokonano zakupu Produktu, zawierająca w treści oznaczenie wskazujące na jej związek z Promocją 

(tzw. hasztag):  #rachunkizelectrolux, której srceen jest załączony do Formularza, przy czym sporządzenie 

i opublikowanie opinii nie jest warunkiem udziału w Promocji i otrzymania Nagród. 

Nagroda:  nagroda pieniężna płatna na numer lub numery kont bankowych wskazanych na 

Rachunkach; 

Czas trwania Promocji: Promocja trwa od 03 października 2022 r. do wyczerpania kwoty 

przeznaczonej na nagrody w Promocji (pkt VI.3 Regulaminu), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 

2022 r. i oznacza okres, w którym możliwy jest zakup Produktów umożliwiających udział w Promocji. 

Zakup Produktów po czasie trwania Promocji nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są od dnia jej 

rozpoczęcia (03 października 2022 r.) do wyczerpania puli nagród (pkt 5.3 Regulaminu), nie dłużej 

jednak niż do 15 stycznia 2023 r.,  
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Rachunki: dokumenty wystawione przez podmioty lub instytucje będące dostawcami na rzecz 

Uczestnika mediów typu: woda, prąd, gaz i podmioty uprawnione do wystawiania na rzecz Uczestnika 

rachunków z tytułu zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, zawierające wskazanie podmiotu na rzecz 

którego ma nastąpić płatność za daną należność, numer rachunku bankowego tego podmiotu na który 

ta płatność ma nastąpić oraz wskazanie na okres za jaki ta płatność następuje, przy czym lokal 

mieszkalny, którego dotyczą rachunki musi być położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Koordynatorem Promocji jest  JET Sp. z o.o., z siedzibą ul. gen. K. S. Rudnickiego 1/U2,  

01-858 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 178634 (dalej jako 

„Koordynator”), która działa na zlecenie  „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000029692, NIP: 5210084388 (dalej jako: „Producent” lub 

„Organizator”).   

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy zakupu Produktów 

dokonanego przez Uczestnika w czasie trwania Promocji, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak 

również w sklepach internetowych i studiach kuchennych wskazanych w definicji Sklepu i ma na 

celu zwiększenie sprzedaży Produktów Organizatora przeznaczonych do zabudowy. 

 

 

II.  Warunki uczestnictwa w Promocji 

 

1. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników Promocji, tj. pełnoletnich osób 

fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a także  posiadających miejsce 

zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, które zakup Produktów wykazują jednym 

dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury konsumenckiej wystawionej dla 

osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej, o której mowa w definicji 

Uczestnika.  

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele i współwłaściciele, a także wspólnicy lub osoby 

zatrudnione w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną w punktach sprzedaży detalicznej lub 

hurtowej, prowadzących sprzedaż produktów Producenta, przez Organizatora bądź 

Koordynatora oraz członkowie najbliższej rodziny takich osób, przez których rozumie się 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Warunkiem udziału w Promocji i odebrania jednej z Nagród jest łączne spełnienie następujących 

warunków: 

a. dokonanie w czasie trwania Promocji, w tym samym Sklepie, zakupu co najmniej 2 spośród 

Produktów w Czasie trwania Promocji o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 500,00 
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złotych brutto, przy czym dla celów Promocji za datę zakupu przyjmuje się datę sprzedaży 

wskazaną w dowodzie zakupu (w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie 

internetowym lub studiu kuchennym), 

b. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień, poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Formularza zgłoszenia, zgodnie z 

postanowieniami rozdziału III Regulaminu. 

c. posiadanie przez Uczestnika Promocji oryginału dowodu zakupu, o którym mowa w punkcie 

II ust. 4, 

d. dokonania w Czasie trwania Promocji, o którym mowa w Definicjach Regulaminu, zgłoszenia 

uczestnictwa w Promocji, poprzez zgłoszenie zakupu promocyjnego za pośrednictwem 

Formularza, zgodnie z postanowieniami rozdziału III Regulaminu, 

e. przesłanie czytelnych skanów Rachunków za mieszkanie, gaz, wodę, prąd i zawierających 

numer konta sprzedającego (instytucji wystawiającej rachunek) przy czym osobą wskazaną 

na rachunkach jako nabywca/osobą zobowiązana do zapłaty musi być Uczestnik, 

f. spełnienie wszelkich zasad uczestnictwa i Promocji wynikających z niniejszego Regulaminu; 

 

4. Dowodem zakupu dla celów Promocji jest paragon fiskalny lub tzw. faktura konsumencka (tj. 

faktura wystawiona dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub 

zawodowej), dalej jako: „dowód zakupu” w której jako adres Uczestnika wskazany jest adres na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku dokonywania przez Uczestnika zakupów 

Produktów w różnych datach Czasu Trwania Promocji, Uczestnik jest zobowiązany do załączenia 

dowodu zakupu na każdy Produkt. 

5. Podstawą do zgłoszenia udziału w Promocji nie może być zakup udokumentowany fakturą 

wystawioną na nabywcę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową. 

6. Uczestnik może przesłać dowolną ilość Rachunków, jak również mogą to być Rachunki dotyczące 

wybranego przez Uczestnika podmiotu, na którego numer rachunku bankowego ma nastąpić 

płatność nagrody. Uczestnik nie jest zobowiązany do przesłania wszystkiego rodzaju Rachunków 

wskazanych w definicjach. 

7. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji i otrzymać Nagrodę jeden raz. Zakup przez 

Uczestnika kolejnych Produktów w ilości większej niż 2 nie uprawnia do ponownego wzięcia 

udziału w Promocji.  

8. Do skorzystania z Promocji nie uprawnia zakup Produktu, który został następnie zwrócony 

sprzedawcy przez Uczestnika, dotyczy to w szczególności realizacji prawa konsumenta do 

odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa. . Uczestnik nie ma prawa do 

udziału w Promocji niezależnie od ilości zwróconych Produktów, co oznacza iż Uczestnik 

korzystający z prawa do zwrotu Produktu, aby wziąć udział w Promocji, każdorazowo musi trwale 

pozostawać właścicielem dwóch Produktów zakupionych w ramach Promocji. Powyższe 

zastrzeżenie nie dotyczy jednak sytuacji, gdy zwrot Produktu następuje w wykonaniu 

uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego nabywcy z powodu wady towaru. 

9. Posłużenie się w ramach Promocji przez Uczestnika dowodem zakupu, o którym mowa w punkcie 

II ust. 4, stanowiącym dokument podrobiony lub przerobiony jest podstawą wykluczenia z 

udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji z tej przyczyny 

po wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo dochodzenia zwrotu tej Nagrody lub jej 

równowartości, w przypadku niemożności zwrotu Nagrody. 
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10. Do udziału w Promocji uprawnia jedynie zakup, w tym samym Sklepie w Czasie trwania Promocji, 

2 Produktów, o łącznej wartości co najmniej  3500, 00 złotych brutto wykazany Dowodzie 

lub Dowodach Zakupu i są spełnione pozostałe warunki uczestnictwa, przy czym Produkty nie 

muszą być zakupione jednorazowo. 

11. Poprzez aneksy do Regulaminu Organizator może rozszerzyć listę Produktów objętych Promocją. 

Organizator może także w drodze aneksów do Regulaminu wydłużyć Czas trwania Promocji oraz 

zwiększyć pulę nagród, o którym mowa w Definicjach Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

nie będą naruszać praw nabytych Uczestników Promocji. 

 

 

III. Uczestnictwo w Promocji 

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje przez Internet, za pośrednictwem 

elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej,  pod adresem: 

www.electrolux.pl/promocje (dalej: „Formularz”). 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji są przyjmowane w okresie od 03 października 2022 r. do 

wyczerpania się puli nagród, ale nie dłużej niż do 15 stycznia 2023 r., z zastrzeżeniem punktu 

kolejnego. 

3. W przypadku wyczerpania się puli Nagród w Promocji, Formularz na stronie internetowej 

www.electrolux.pl/promocje staje się niedostępny, a zgłoszenia nie są przyjmowane. Informacja 

o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna w zakładce dotyczącej Promocji na stronie 

internetowej www.electrolux.pl/promocje. Każdy może uzyskać informację o dostępności albo 

wyczerpaniu puli Nagród w Promocji, odwiedzając stronę internetową Promocji. 

4. O możliwości skorzystania z Promocji decyduje dostępność puli Nagród w chwili zgłoszenia do 

Promocji.  

5. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Promocji Uczestnik wskazuje w formularzu następujące 

dane: 

a. swoje imię, nazwisko, adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz numery 

rachunków i dane sprzedającego na rzecz którego ma nastąpić płatność nagrody, a także 

adres e-mail Uczestnika, na który ma zostać przesłany Numer Identyfikacyjny, o którym 

mowa w pkt. III ust. 7 Regulaminu a także potwierdzenia dokonania płatności Nagrody 

na wskazane konta bankowe opisane w Rachunkach, 

b. dane dotyczące zakupionych przez Uczestnika Produktów, tj.: model, numer seryjny, 

numer Produktu (PNC), miejsce jego zakupu (nazwę i adres sklepu), 

c. dane wystawców Rachunków, rodzaj należności (prąd, gaz, woda, mieszkanie), kwota 

należności oraz numery rachunków bankowych wystawców Rachunków. 

d. fakultatywnego przekazania Koordynatorowi screenu Opinii dotyczących zakupionych 

Produktów (na zasadach określonych w punkcie III ust.6 - 8),  

 

6. Za pośrednictwem Formularza Uczestnik przesyła także czytelny oraz wyraźny skan bądź 

fotografię cyfrową Dowodu Zakupu zgłaszanych Produktów z widoczną kwotą brutto dokonanego 

zakupu oraz modelem zakupionego Produktu oraz czytelną i wyraźną fotografię cyfrową 

http://www.electrolux.pl/promocje
http://www.electrolux.pl/promocje
http://www.electrolux.pl/promocje
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tabliczek znamionowych zakupionych Produktów. Dane zawarte w załączonym Dowodzie Zakupu 

i tabliczce znamionowej powinny być zgodne z danymi podanymi w Formularzu, zgodnie z 

punktem III ust. 5 Regulaminu. Za pośrednictwem Formularza, Za pośrednictwem formularza, 

Uczestnik przesyła także wyraźny skan lub fotografię cyfrową Rachunków, które są wystawione 

na imię i nazwisko Uczestnika i być zgodne z danymi podanymi w Formularzu a także Uczestnik 

może fakultatywnie przesyłać wyraźne zdjęcie lub zrzut ekranu poświadczające pozostawienie na 

właściwej stronie internetowej Opinii o Produkcie, na którym widoczne są:  

a. adres strony internetowej, na której Uczestnik pozostawił Opinie, oddzielne  dla każdego 

z Produktów; 

b. treść Opini, w stanie umożliwiającym ich odczytanie z materiałów przesłanych przez 

Uczestnika, wraz z oznaczeniem: #rachunkizelectrolux, o którym mowa w Definicjach 

pojęć.  

Przesłane i opublikowane przez Uczestnika Opinie nie mogą zawierać treści niezgodnych z 

zasadami współżycia społecznego, naruszać dobrych obyczajów oraz naruszać praw osób trzecich, 

jak również nie może zawierać słów obraźliwych i uznawanych za wulgarne. Opinie takie będą 

usuwane przez podmioty prowadzące strony internetowe, na których została zamieszczona 

Opinia.  

7. Aby przesłać zgłoszenie, Uczestnik powinien wysłać Formularz zawierający wszystkie dane oraz 

załączniki wskazane w pkt III. ust. 5 oraz ust. 6 Regulaminu (za wyjątkiem Opinii, której 

przesłanie jest fakultatywne).Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia przez system Producenta, 

nadawany jest mu w sposób automatyczny unikalny numer identyfikacyjny (dalej „Numer 

Identyfikacyjny”), widoczny dla Uczestnika na stronie internetowej Producenta bezpośrednio 

po przesłaniu zgłoszenia, a następnie przesyłany Uczestnikowi na podany w Formularzu adres 

e-mail.  

8. Prawidłowe ukończenie zgłoszenia wymaga oczekiwania do momentu wyświetlenia na stronie 

internetowej Numeru Identyfikacyjnego, bez zamykania okna przeglądarki internetowej przed 

wyświetleniem Numeru Identyfikacyjnego. Chwilą dokonania zgłoszenia do Promocji jest 

moment nadania temu zgłoszeniu Numeru Identyfikacyjnego. 

 

 

IV. Licencja do Opinii  

1. Uczestnik zamieszczając fakultatywnie Opinie w Formularzu, oświadcza, że:  

a. Opinie są przejawem jego pracy intelektualnej o indywidualnym charakterze i że przysługuje 

jemu pełnia niczym nieograniczonych autorskich praw majątkowych i autorskich praw 

osobistych, wynikająca z bycia jedynym i wyłącznym autorem Opinii, z zastrzeżeniem licencji 

niewyłącznej udzielonej na rzecz podmiotu, któremu Uczestnik udzielił takiej licencji w 

związku z zamieszczeniem Opinii na stronie internetowej, na której Uczestnik pozostawił 

Opinie;  
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b. Opinie nie są  obciążona jakimikolwiek prawami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich, a 

także Uczestnik nie dokonywał żadnych rozporządzeń przysługującymi mu prawami, w tym 

nie dokonywał żadnych licencji lub upoważnień na rzecz osób trzecich, zaś Opinie Uczestnika 

nie były dotychczas nigdzie publikowana i rozpowszechniana, z zastrzeżeniem  o którym 

mowa w pkt. 1 (a) powyżej;  

2. Uczestnik, na podstawie przysługujących jemu majątkowych praw autorskich i osobistych praw 

autorskich, zamieszczając Opinie w Formularzu wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii przez 

Producenta Produktu i tym samym udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie licencji do Opinii na wszystkich pola eksploatacji, w tym do:  

a. wytwarzania, na podstawie przekazanego oryginału Opinii, egzemplarzy dowolną techniką, w 

szczególności techniką cyfrową, techniką zapisu magnetycznego techniką reprograficzną oraz 

techniką drukarską; 

b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub jego egzemplarzy; 

c. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia, nadawania, reemitowania; 

d. publicznego udostępniania Opinii  w sposób umożliwiający dostęp każdemu w dowolnym 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechniania i publikowania w całości 

lub w części Opinii, dowolną techniką i w dowolny sposób; a także dystrybucję Opinii przez 

Producenta dla celów komercyjnych i marketingowych. 

3. Udzielona przez Uczestnika licencja obejmuje swoją treścią prawo do udzielania dalszych licencji, 

bez zgody Uczestnika.  

4. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony wynoszący 5 lat, za po upływie tego terminu, zgodnie 

z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ulega 

przekształceniu w licencję na czas nieoznaczony, która to może zostać wypowiedziana z 

zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. W zakresie osobistych praw autorskich Uczestnika, udziela on upoważnienia Producentowi do 

wykonywania jego praw osobistych, w szczególności do nieoznaczania Opinii imieniem i 

nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika.  

6. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do Opinii wobec Producenta 

Produktu lub osób trzecich upoważnionych, na podstawie niniejszej licencji, przez Producenta do 

korzystania z Opinii. 
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V. Weryfikacja zgłoszenia 

 

1. Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Promocji przeprowadzana jest przez 

Koordynatora i trwa do 21 dni od daty dokonania zgłoszenia.   

2. W ramach dokonywania weryfikacji zgłoszenia komunikacja z Uczestnikiem następuje poprzez 

adres e-mail podany przez niego w Formularzu. 

3. W razie stwierdzenia przez Koordynatora Promocji braków w zgłoszeniu, dotyczących danych 

wskazanych w pkt III ust. 5 lub III ust. 6 Regulaminu, które mogą być uzupełnione, lub w razie 

powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, w tym co do prawa 

Uczestnika do skorzystania z Promocji, Koordynator Promocji wzywa Uczestnika do uzupełnienia 

zgłoszenia lub udzielenia dodatkowych, niezbędnych informacji, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania na skrzynkę e- mailową. Brak przedłożenia dodatkowych informacji, w trybie 

określonym poniżej, skutkować będzie brakiem spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w 

Promocji i brakiem możliwości otrzymania Nagrody. 

4. Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody może być podanie w 

zgłoszeniu danych lub dołączenie Dowodu Zakupu lub zdjęcia tabliczki znamionowej, dotyczących 

zakupionego Produktu, zbieżnych z danymi Produktu, jego Dowodem Zakupu lub zdjęciem tabliczki 

znamionowej zgłoszonymi w ramach Promocji przez innego Uczestnika. W przypadku dokonania 

zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczące Produktu, ten sam Dowód Zakupu lub tę samą 

tabliczkę znamionową przez różne osoby, Koordynator Promocji dokona weryfikacji posiadania 

przez Uczestników oryginału Dowodu Zakupu dotyczącego zakupionego Produktu, niezbędnej do 

dokonania zgłoszenia udziału w Promocji. Odmowa udostępnienia oryginału takiego dokumentu lub 

nieudostępnienie go w terminie 7 dni, w trybie określonym poniżej, od daty otrzymania wezwania 

na skrzynkę e- mailową Uczestnika, oznaczać będzie brak spełnienia przez Uczestnika warunków 

udziału w Promocji i rezygnację z ubiegania się o Nagrodę.  

5. W przypadku wezwania Uczestnika do udostępnienia oryginału Dowodu Zakupu na podstawie pkt 

IV ust.4 Regulaminu, Uczestnik powinien przesłać oryginał żądanego dokumentu na adres 

korespondencyjny Koordynatora Promocji. O zachowaniu przez Uczestnika terminu, o którym 

mowa w pkt  IV ust.3 lub IV ust.4 Regulaminu decyduje data nadania przesyłki za pośrednictwem 

Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  

6. Weryfikacja okazanego oryginału dokumentu trwa do 14 dni roboczych. Niezwłocznie po dokonaniu 

tej weryfikacji, Koordynator Promocji odsyła Uczestnikowi przesłany oryginał dokumentu, na adres 

wskazany przez Uczestnika w Formularzu. 

 

 

VI. Nagrody w Promocji 

 

1. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji  jednorazowo zakupi minimum dwa Produkty, których 

łączna  cena zakupu faktycznie zapłacona przez Uczestnika wynosi nie mniej niż 3.500,00 

złotych brutto i dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji za pośrednictwem 

Formularza, otrzyma Nagrodę (z  zastrzeżeniem punktów od 2 do 10 poniżej).  

2. W Promocji przewidziane są Nagrody w postaci dokonania przez Koordynatora płatności za 

Rachunki Uczestnika, przy czym płatność Nagrody następuje na konta bankowe sprzedających, 
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wskazane w Rachunkach, jako konta na które Uczestnik ma dokonać płatności za poszczególne 

rodzaje swoich zobowiązań. 

3. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Nagrody w postaci dokonania zapłaty za należności 

wskazane w Rachunkach zgodnie z poniższymi wskazaniami: 

a przy dokonaniu zakupu za Produkty, których łączna faktyczna cena zakupu wynosi od 

3.500,00 złotych do 4999,99 złotych brutto włącznie–  Koordynator dokonuje płatności 

za Rachunki w wysokości do kwoty wskazanej na Rachunkach, ale nie wyższej niż 300,00 

złotych; 

b przy dokonaniu zakupu za Produkty, których łączna faktyczna cena zakupu wynosi od 

5.000,00 złotych do 7499,99 złotych brutto włącznie–  Koordynator dokonuje płatności 

za Rachunki w wysokości do kwoty wskazanej na Rachunkach, ale nie wyższej niż 500,00 

złotych 

c przy dokonaniu zakupu za Produkty, których łączna faktyczna cena zakupu wynosi od 

7.500,00 złotych do 9.999,99 złotych brutto włącznie– Koordynator dokonuje płatności 

za Rachunki w wysokości do kwoty wskazanej na Rachunkach, ale nie wyższej niż 800, 00 

złotych  

d przy dokonaniu zakupu za Produkty, których łączna faktyczna cena zakupu wynosi od 

10.000,00 złotych do 14.999,99 złotych brutto włącznie– Koordynator dokonuje płatności 

za Rachunki w wysokości do kwoty wskazanej na Rachunkach, ale nie wyższej niż 1200,00 

złotych; 

e przy dokonaniu zakupu za Produkty, których łączna faktyczna cena zakupu wynosi nie 

mniej niż 15.000,00 złotych brutto– Koordynator dokonuje płatności za Rachunki w 

wysokości do kwoty wskazanej na Rachunkach, ale nie wyższej niż 2000,00 złotych  

 

4. W Promocji pula nagród wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). 

5. Uczestnik, który spełnił warunki określone w Regulaminie, otrzyma jedną z Nagród 

przewidzianych w pkt VI ust. 2 Regulaminu pod warunkiem, że pula Nagród w Promocji nie 

została jeszcze wyczerpana. 

6. Nagrody w Promocji zostaną wydane uprawnionym Uczestnikom w terminie 21 dni poprzez 

dokonanie płatności za Rachunki na numery kont bankowych wskazane w Rachunkach 

przedstawionych przez Uczestnika. 

7. W przypadku, gdy wartość należności wskazanych w Rachunkach przesłanych przez Uczestnika, 

jest niższa niż wartość Nagrody należnej Uczestnikowi w ramach Promocji, Koordynator 

dokonuje płatności pozostałej części Nagrody na jeden z rachunków bankowych wskazanych na 

Rachunkach, przy czym wybór Rachunku, który ma zostać nadpłacony należy do Uczestnika, 

który dokonuje wyboru poprzez wpisanie go  w pierwszej pozycji w Formularzu.  

8. W przypadku, gdy wartość należności wskazanych na Rachunkach, jest wyższa niż wartość 

Nagrody należnej Uczestnikowi, Koordynator dokonuje płatności nagrody na numery kont 

bankowych wskazanych na Rachunkach, wedle własnego wyboru, przy czym Organizator w 

pierwszej kolejności dokonuje płatności całości kwot wskazanych na Rachunkach, a jeśli kolejna 

należność wynikająca z następnego Rachunku przekracza wartość Nagrody należnej 

Uczestnikowi, Koordynator dokonuje płatności tylko części należności wynikającej z danego 

Rachunku, do wysokości nie wyższej niż wartość Nagrody. 
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9. Nagroda nie jest wydawana w innej formie, niż wskazana w pkt 2, 4-7 powyżej i nie może zostać 

zamieniona na gotówkę lub przesłana na inny numer konta bankowego niż numery kont 

wskazane na Rachunkach jako rachunki bankowe do zapłaty należności. 

10. W przypadku, gdy pomimo dochowania przez Organizatora należytej staranności przy  

dokonywaniu płatności za Rachunki, okaże się, że płatność za Rachunki nie może zostać 

zrealizowana wskutek przesłania nieczytelnego skanu lub fotografii rachunku, wskazania 

błędnego lub zamkniętego już rachunku, Koordynator wzywa Uczestnika do ponownego 

przesłanie skanu Rachunku w jakości pozwalającej na odczytanie, podania aktualnego numeru 

konta bankowego wystawcy Rachunku a Uczestnik jest zobowiązany do przesłania 

Koordynatorowi właściwego numeru rachunku wraz z dokumentem wystawionym przez 

wystawcę Rachunku wskazującym na nowy numer rachunku. Uczestnik jest zobowiązany do 

wskazania danych i dokumentu, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym w terminie 7 dni od 

daty przesłania przez Organizatora wezwania do uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia 

informacji kub braku przesłania właściwego dokumentu, zachodzi niemożność wydania Nagrody 

Uczestnikowi lub niemożność odebrania Nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika co powoduje, iż Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji 

Organizatora. Nagroda nie jest wydawana w tej części, w której  zachodzi niemożność wydania 

Nagrody z przyczyn podanych w niniejszym punkcie. 

11. Nagrody zostają wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Organizator informuje, że 

na dzień rozpoczęcia Promocji, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród 

związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród 

nie przekracza kwoty 2000 zł. 

12. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji i uzyskania Nagrody na osoby 

trzecie. 

13. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za wywiązanie się przez Uczestnika 

z terminów płatności wskazanych w Rachunkach. Organizator i Koordynator odpowiadają tylko 

za własne działania i dotrzymanie terminów wskazanych w Regulaminie Promocji. 

14. Koordynator przesyła w terminie 21 dni od wydania Nagrody poprzez zapłatę Rachunków, na 

adres emailowy Uczestnika, wskazany w Formularzu, potwierdzenie dokonania płatności 

Rachunków. 

 

VII. Reklamacje i roszczenia 

 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: 

rachunki2@promocje-electrolux.pl do dnia 01 marca 2023 r. (decyduje data wysłania 

reklamacji na adres e-mail lub data stempla pocztowego). 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, a Uczestnicy Promocji są 

informowani przez Organizatora o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od 

złożenia przez Uczestnika Promocji reklamacji. 

4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo 

dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym. 

mailto:suszarki2022@promocje-electrolux.pl
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VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom 

Promocji na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.electrolux.pl/promocje.   

2. Uczestnicy Promocji akceptując Regulamin Promocji wyrażają zgodę na wykorzystanie i 

przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora, danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Promocji.  

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb uczestnictwa 

w Promocji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do 

swoich danych oraz ich poprawiania.  

4. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 

osobowych, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018.1000).  

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator 

oraz Koordynator, których zakres odpowiedzialności i zakres czynności związany z 

przetwarzaniem danych, jest tożsamy i stanowią oni współadministratorów w rozumieniu art. 

26  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

Dane tych osób przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Promocji.   

6. Każdy z Uczestników Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach 

określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.  Powyższe uprawnienia 

Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail:  

dane.osobowe@electrolux.com . 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych lub ustawę z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).  

8. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych czy reklamowych Promocji mają charakter 

wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa. 

10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w 

Promocji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny podług przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

http://www.electrolux.pl/promocje
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Załącznik 1  
Lista produktów marki Electrolux biorących udział w akcji: 
 

Model urządzenia PNC urządzenia Rodzaj urządzenia 

LFC316X 942022004 Okap 

LFC319X 942022008 Okap 

LFP216S 942022052 Okap 

LFP316S 942022056 Okap 

LFG225S 942022103 Okap 

LFP536X 942022116 Okap 

LFP539X 942022118 Okap 

LFT769X 942022426 Okap 

LFT766X 942022428 Okap 

EFC226R 942022433 Okap 

EFC226V 942022434 Okap 

LFP316AB 942022437 Okap 

LFP316AW 942022438 Okap 

LFP316AS 942022478 Okap 

LFP316FB 942022516 Okap 

LFP316FW 942022517 Okap 

LFG719X 942022570 Okap 

LFG716X 942022572 Okap 

LFG716R 942022578 Okap 

LFG716W 942022579 Okap 

LFG719R 942022580 Okap 

LFG719W 942022581 Okap 

LFG516X 942022582 Okap 

CFG516R 942022595 Okap 

LFP616X 942022619 Okap 

KFG726X 942022630 Okap 

KFG726R 942022631 Okap 

LFP226S 942022673 Okap 

LFP326S 942022676 Okap 

LFP326AB 942022681 Okap 

LFP326AS 942022682 Okap 

LFP326FB 942022683 Okap 

LFP326FW 942022684 Okap 

KFIA19R 942051226 Okap 

KFIB19X 942051227 Okap 

KFTB19X 942051229 Okap 

LFV619K 942051236 Okap 

LFV616K 942051237 Okap 

LFV619R 942051383 Okap 

LFV419K 942051402 Okap 

LFV416K 942051403 Okap 

LFV436K 942051437 Okap 
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LFV439K 942051438 Okap 

EFF60560OX 942150419 Okap 

EFP60460OX 942150468 Okap 

LFU216X 942150766 Okap 

LFU215X 942150781 Okap 

EFV90657OK 942490500 Okap 

EFV60657OK 942490501 Okap 

ESL2500RO 911026022 Zmywarka 

EES42210IX 911064015 Zmywarka 

EEM43300IX 911064016 Zmywarka 

EES42210L 911074054 Zmywarka 

EEM43200L 911074056 Zmywarka 

EEM43201L 911074060 Zmywarka 

KESC2210L 911074061 Zmywarka 

EEM74320L 911074071 Zmywarka 

EEM64320L 911074072 Zmywarka 

EEQ43100L 911074081 Zmywarka 

EEQ643100L 911074083 Zmywarka 

KEQC3100L 911074084 Zmywarka 

EEQ843100L 911074085 Zmywarka 

EEM43211L 911074089 Zmywarka 

KEMC3211L 911074090 Zmywarka 

KEAD2100L 911075037 Zmywarka 

EEA22100L 911075039 Zmywarka 

EEM23100L 911075041 Zmywarka 

EEM72310L 911075045 Zmywarka 

EEM62310L 911075046 Zmywarka 

EEG62300L 911077021 Zmywarka 

EEM63301L 911077034 Zmywarka 

EEM66331L 911077035 Zmywarka 

KEMB3301L 911077036 Zmywarka 

EEA12100L 911079056 Zmywarka 

EEA71210L 911079057 Zmywarka 

EEA13100L 911079070 Zmywarka 

KEA13100L 911079071 Zmywarka 

EEM69300IX 911424484 Zmywarka 

EEZ69410W 911434677 Zmywarka 

EEG69410W 911434682 Zmywarka 

EEM69410W 911434689 Zmywarka 

EEM69310L 911434690 Zmywarka 

KEMB9310L 911434691 Zmywarka 

EEQ67410W 911434694 Zmywarka 

KECB7310L 911434728 Zmywarka 

EEC67310L 911434729 Zmywarka 

KEGB9410W 911434732 Zmywarka 

EEC767310L 911434758 Zmywarka 
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KECB8300W 911434759 Zmywarka 

EEM69410L 911434773 Zmywarka 

EEM68510W 911434780 Zmywarka 

EEZ69410L 911434792 Zmywarka 

EEG67415L 911434800 Zmywarka 

EEG69410L 911434801 Zmywarka 

KECB8300L 911434802 Zmywarka 

KEGB9410L 911434804 Zmywarka 

EES47311L 911436397 Zmywarka 

KEGA9300L 911438369 Zmywarka 

KECA7300W 911438402 Zmywarka 

KEZA9310W 911438403 Zmywarka 

EEC87300W 911438404 Zmywarka 

EEM88510W 911438429 Zmywarka 

EEC87315L 911438440 Zmywarka 

KECA7305L 911438442 Zmywarka 

KEZA9315L 911438446 Zmywarka 

EES47300IX 911524114 Zmywarka 

KESD7100L 911535263 Zmywarka 

EES27100L 911535264 Zmywarka 

EEA627201L 911535278 Zmywarka 

EEA727200L 911535280 Zmywarka 

EEA27200L 911535282 Zmywarka 

EES47320L 911536423 Zmywarka 

EEM48320L 911536428 Zmywarka 

EEM48300L 911536429 Zmywarka 

KEQC7300L 911536433 Zmywarka 

EEM48321L 911536443 Zmywarka 

EEM48221L 911536444 Zmywarka 

EEG48300L 911536471 Zmywarka 

EES48200L 911536473 Zmywarka 

KEMC8321L 911536511 Zmywarka 

EES848200L 911536521 Zmywarka 

EEQ47210L 911536535 Zmywarka 

EEA17100L 911539246 Zmywarka 

EEA717100L 911539264 Zmywarka 

EEA17200L 911539271 Zmywarka 

KEAF7200L 911539276 Zmywarka 

EEA17110L 911539295 Zmywarka 

EEA717110L 911539296 Zmywarka 

EHH6240ISK 949492087 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EHF6343FOK 949492105 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EHF6342XOK 949492227 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EHF16240XK 949492233 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LIR60430 949492342 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

CIR60430 949492343 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 
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LIR60433 949492344 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LIR60433B 949492345 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LIV63431BK 949492350 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LIR60430BW 949492352 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

CIR60430CB 949492353 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIT60420C 949492355 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIT60428C 949492370 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EHF6547FXK 949596136 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EHF46547XK 949596185 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV654 949596706 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV9467 949596708 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV8457 949596709 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV744 949596712 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV644 949596713 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV835 949596714 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV734 949596717 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV634 949596718 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIT61443B 949596804 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV63443 949596809 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

CIV644 949596823 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

CIV634 949596825 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

CIT61443 949596826 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV83443BW 949596831 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV63440BW 949596832 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV64440BS 949596834 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV63440BS 949596835 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS62443 949596859 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV6340X 949596865 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIP8146 949596879 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS8648 949596889 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS6648 949596891 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS6448 949596906 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS7548 949596962 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS84486 949596963 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS62441 949596970 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS82441 949596972 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS6134 949596984 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS8134 949596985 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS62449 949596987 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS82449 949596988 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS62449W 949599097 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KIV634I 949599098 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV7348S 949599126 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LIL61424C 949599149 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LIL61434C 949599150 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIS624 949599161 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 



 

Classified as Internal 

CIV654 949599168 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EIV87675 949599184 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

CIS62449W 949599231 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG7536K 949630743 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGG7536SK 949630788 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGS7566SX 949630830 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG75365K 949630923 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG7536S 949630927 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG7536W 949630928 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGG7536S2K 949631010 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG75362K 949631011 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG75362W 949631012 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG75362S 949631013 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGH6343ROR 949640448 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG6436K 949640469 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGG6436W 949640473 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG6436S 949640475 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG6426K 949640517 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGG6426SK 949640518 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGS6424BX 949640640 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGS6426SX 949640651 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGS6436SX 949640660 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

CGS6436BX 949640661 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGS6436BX 949640663 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGS6436WW 949640669 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGS6436RK 949640672 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGG6407K 949640735 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG6407K 949640737 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGS6424K 949640812 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGS6436K 949640813 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG64365K 949640881 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG64362K 949641013 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGG64362K 949641014 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG64362W 949641015 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGG64362S 949641016 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGC3322NVK 949738244 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LIT30230C 949738762 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LIT30210C 949738763 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

LHR3210CK 949738765 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

EGD6576NOK 949760085 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KGV7539IK 949770080 Płyta indukcyjna/gazowa/elektryczna 

KMFE172TEX 947608742 Kuchenka mikrofalowa 

KMFD264TEX 947608749 Kuchenka mikrofalowa 

LMS2203EMX 947608762 Kuchenka mikrofalowa 

LMS4253TMX 947608763 Kuchenka mikrofalowa 

LMS4253TMK 947608765 Kuchenka mikrofalowa 



 

Classified as Internal 

LMS4253TMW 947608766 Kuchenka mikrofalowa 

LMS2203EMK 947608769 Kuchenka mikrofalowa 

LMSD253TM 947608770 Kuchenka mikrofalowa 

EMS4253TEX 947608772 Kuchenka mikrofalowa 

EMS4253TMK 947608778 Kuchenka mikrofalowa 

EVM8E08X 944004941 Piekarnik 

KVLBE08X 944004944 Piekarnik 

EVL8E08Z 944004947 Piekarnik 

EVM8E08Z 944004948 Piekarnik 

EVM8E08V 944004951 Piekarnik 

KOABS39WX 944032006 Piekarnik 

KOBBS39WX 944032007 Piekarnik 

EOB8S39WX 944032009 Piekarnik 

KOEBP39WZ 944032011 Piekarnik 

KOEBP39WX 944032012 Piekarnik 

KOCAP31WT 944032014 Piekarnik 

EOB8S39WZ 944032027 Piekarnik 

EOABS39WZ 944032031 Piekarnik 

COB8S39WZ 944032032 Piekarnik 

EOC9P31WX 944032039 Piekarnik 

EOA9S31WZ 944032040 Piekarnik 

KOABS39X 944032071 Piekarnik 

KOBBS39X 944032072 Piekarnik 

EOB8S39X 944032073 Piekarnik 

KOEBP39Z 944032074 Piekarnik 

EOB8S39Z 944032075 Piekarnik 

COB8S39Z 944032076 Piekarnik 

KOEBP39X 944032077 Piekarnik 

EOABS39Z 944032081 Piekarnik 

EZB3430AOK 944064904 Piekarnik 

EZB3410AOX 944064905 Piekarnik 

EZB3400AOX 944064908 Piekarnik 

KVBAS21WX 944066531 Piekarnik 

KVKBE00X 944066604 Piekarnik 

KVKDE40X 944066608 Piekarnik 

EVK8E00X 944066613 Piekarnik 

EVL6E40X 944066616 Piekarnik 

EVK6E40X 944066617 Piekarnik 

EVL8E00Z 944066628 Piekarnik 

EVK8E00Z 944066629 Piekarnik 

EVK8E00V 944066630 Piekarnik 

EVK6E40Z 944066640 Piekarnik 

KVLAE00WT 944066742 Piekarnik 

KVLBE08WX 944066830 Piekarnik 

EVL8E08WZ 944066833 Piekarnik 

EVM8E08WZ 944066837 Piekarnik 



 

Classified as Internal 

EVM8E08WV 944066857 Piekarnik 

EVL6E46X 944066920 Piekarnik 

EVM6E46X 944066936 Piekarnik 

EVM6E46Z 944066937 Piekarnik 

KVLBE08T 944066993 Piekarnik 

EZF5C50X 944068019 Piekarnik 

EZF5C50Z 944068020 Piekarnik 

EZF5C50V 944068021 Piekarnik 

EOF3H50BX 944068153 Piekarnik 

EOF5C50BZ 944068222 Piekarnik 

EOF3H50BK 944068231 Piekarnik 

EOF3H50BX 944068232 Piekarnik 

EOF3H00BX 944068235 Piekarnik 

EOF5C50BX 944068238 Piekarnik 

EOF5C50BV 944068239 Piekarnik 

KOAAS31CX 944184820 Piekarnik 

KOAAS31WX 944184821 Piekarnik 

EOA9S31CX 944184827 Piekarnik 

EOB9S31WX 944184831 Piekarnik 

KOECC31X 944184839 Piekarnik 

EOB7S31X 944184840 Piekarnik 

COE7P31X 944184841 Piekarnik 

KOEAP31WT 944184868 Piekarnik 

KOAAS31WT 944184871 Piekarnik 

KOE8P81Z 944184878 Piekarnik 

EOB7S31Z 944184890 Piekarnik 

EOB7S31V 944184891 Piekarnik 

KOBCS31X 944184892 Piekarnik 

EOE7P31Z 944184893 Piekarnik 

KODEC75X 944184907 Piekarnik 

EOB6220AOR 949494011 Piekarnik 

EOC5E70X 949494029 Piekarnik 

KOCDH71X 949494466 Piekarnik 

EOC6H71X 949494467 Piekarnik 

EOC6H71Z 949494470 Piekarnik 

LOC8H31X 949494471 Piekarnik 

EOC8H31Z 949494473 Piekarnik 

LOC6H71Z 949494474 Piekarnik 

COC8H31Z 949494476 Piekarnik 

EOC8H39WX 949494482 Piekarnik 

EOC8P31Z 949494743 Piekarnik 

KOCBP39WX 949494776 Piekarnik 

EOC8P39WX 949494777 Piekarnik 

EOC8P39WZ 949494778 Piekarnik 

EOB3400BOR 949496179 Piekarnik 

KOFGH70TX 949496236 Piekarnik 



 

Classified as Internal 

EOF3H40X 949496269 Piekarnik 

EOF3H50X 949496270 Piekarnik 

KOF3H70X 949496275 Piekarnik 

EOE5C71X 949496668 Piekarnik 

EOE5C71Z 949496669 Piekarnik 

EOA5220AOV 949496914 Piekarnik 

EOA5220AOR 949496915 Piekarnik 

EOF3C50TX 949496944 Piekarnik 

EOF5C50V 949496945 Piekarnik 

EOF5C70X 949496947 Piekarnik 

EOF5C50Z 949496948 Piekarnik 

EOE7C31X 949497303 Piekarnik 

EOE7C31V 949497304 Piekarnik 

EOE7C31Z 949497306 Piekarnik 

LOE8H31V 949497307 Piekarnik 

LOE8H31Z 949497308 Piekarnik 

LOE7C31S 949497309 Piekarnik 

EOF4P74X 949498126 Piekarnik 

EOF6P70X 949498154 Piekarnik 

EOF6P76X2 949498212 Piekarnik 

EOF4P56X 949498213 Piekarnik 

EOE8P31X 949498421 Piekarnik 

EOE7P31X 949498424 Piekarnik 

EOE8P31V 949498425 Piekarnik 

EOE8P39WX 949498455 Piekarnik 

EOE8P39WV 949498456 Piekarnik 

KODEH70X 949499046 Piekarnik 

KODEC70X 949499307 Piekarnik 

EOD3C50TX 949499309 Piekarnik 

EOD5C70X 949499310 Piekarnik 

EOD5C50Z 949499311 Piekarnik 

EOD3C70TK 949499312 Piekarnik 

EOD3H70X 949499337 Piekarnik 

KOD3C70X 949499340 Piekarnik 

EOD5C71X 949499350 Piekarnik 

EOD5C71Z 949499351 Piekarnik 

EOD6C71Z 949499552 Piekarnik 

EOD6C71V 949499553 Piekarnik 

LOD6C71Z 949499556 Piekarnik 

EOD6C77WX 949499558 Piekarnik 

EOD6C77WZ 949499559 Piekarnik 

EOD6C77WV 949499560 Piekarnik 

LOD6C77WZ 949499561 Piekarnik 

EOD6P71Z 949499826 Piekarnik 

KODDP77WX 949499835 Piekarnik 

EOD6P77WX 949499836 Piekarnik 



 

Classified as Internal 

EOD6P77WZ 949499837 Piekarnik 

LUT6NF18S 922782034 Chłodnictwo zabudowa 

ERW0673AOA 923421077 Chłodziarka na wino 

ERW1573AOA 923421078 Chłodziarka na wino 

EWUS020B5B 923421298 Chłodziarka na wino 

EWUS052B5B 923421300 Chłodziarka na wino 

KRS4DE18S 923581062 Chłodnictwo zabudowa 

LRB3DE18S 923581066 Chłodnictwo zabudowa 

LRS4DF18S 923581070 Chłodnictwo zabudowa 

LRB3DE18C 923584053 Chłodnictwo zabudowa 

LNT7TF18S 925501091 Chłodnictwo zabudowa 

ENT7TF18S 925501093 Chłodnictwo zabudowa 

ENT8TE18S 925501095 Chłodnictwo zabudowa 

LNT8TE18S 925501101 Chłodnictwo zabudowa 

LNT8TE18S3 925501308 Chłodnictwo zabudowa 

ENT8TE18S3 925501312 Chłodnictwo zabudowa 

LNT3LF18S 925503159 Chłodnictwo zabudowa 

ENT3LF18S 925503162 Chłodnictwo zabudowa 

KNT1LF18S1 925503165 Chłodnictwo zabudowa 

LNT2LF18S 925503167 Chłodnictwo zabudowa 

KNT2LF18S 925503168 Chłodnictwo zabudowa 

ENT6TE18S 925505061 Chłodnictwo zabudowa 

ENT6TF18S 925505063 Chłodnictwo zabudowa 

ENT7TE18R 925516114 Chłodnictwo zabudowa 

LNS8TE19S 925561031 Chłodnictwo zabudowa 

ENS6TE19S 925561035 Chłodnictwo zabudowa 

LNS9TD19S 925561043 Chłodnictwo zabudowa 

LNS6TE19S 925561054 Chłodnictwo zabudowa 

LNS9TE19S 925561200 Chłodnictwo zabudowa 

ENS8TE19S 925561302 Chłodnictwo zabudowa 

ENS6TE19S 925561303 Chłodnictwo zabudowa 

LNS9TD19S 925561304 Chłodnictwo zabudowa 

LNS6TE19S 925561317 Chłodnictwo zabudowa 

LRB2AF88S 933015180 Chłodnictwo zabudowa 

LFB2AF88S 933016170 Chłodnictwo zabudowa 

LFB3AF82R 933025078 Chłodnictwo zabudowa 

KFB3AF82R 933025079 Chłodnictwo zabudowa 

ERN1300AOW 933028009 Chłodnictwo zabudowa 

LXB2AF82S 933028021 Chłodnictwo zabudowa 

LYB2AF82S 933031019 Chłodnictwo zabudowa 

LYB2AF82S 933031024 Chłodnictwo zabudowa 

LRB3AF12S 933033047 Chłodnictwo zabudowa 

LFB3AF12S 933033147 Chłodnictwo zabudowa 

LNT3LF14S 933033542 Chłodnictwo zabudowa 

LUB3AE88S 933033738 Chłodnictwo zabudowa 

LRB2AE88S 933035205 Chłodnictwo zabudowa 



 

Classified as Internal 

 

Aneks nr 1 z dnia 20 października 2022 r. do regulaminu promocji 

1. Decyzją Organizatora do listy sprzętów biorących udział w promocji zostają dodane 

poniższe modele: 

 

PNC model Rodzaj urządzenia 

949599199 KCC85450 Płyta indukcyjna z okapem 

949599233 KCC84453CK Płyta indukcyjna z okapem 

949599214 KCC83443 Płyta indukcyjna z okapem 

942401552 EBC65X Kawiarka 

942401566 EBC85X Kawiarka 

942401550 KBC65X Kawiarka 

942401551 KBC65T Kawiarka 

942401553 KBC65Z Kawiarka 

942401565 KBC85X Kawiarka 

942401567 KBC85Z Kawiarka 

942401568 KBC85T Kawiarka 

 

 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji 

 

 

Aneks nr 2 z dnia 7 listopada 2022 r. do regulaminu promocji 

1. Decyzją Organizatora do listy sprzętów biorących udział w promocji zostaje dodany 

poniższy model: 

 

PNC model Rodzaj urządzenia 

949499563 EOD6C77Z Piekarnik parowy 

 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji 

 

Aneks nr 3 z dnia 13 grudnia 2022 r. do regulaminu promocji 

1. Decyzją Organizatora do listy sprzętów biorących udział w promocji zostaje dodany 

poniższy model: 

 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji 

 

PNC model Rodzaj urządzenia 

949499846 EOD6P77X Piekarnik parowy 



 

Classified as Internal 

Aneks nr 4 z dnia 22 grudnia 2022 r. do regulaminu promocji 

1. Decyzją Organizatora do listy sprzętów biorących udział w promocji zostaje dodany 

poniższy model: 

PNC model Rodzaj urządzenia 

949499847 EOD6P77Z Piekarnik parowy 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji 

 

 

 

 

Aneks nr 5 z dnia 29 grudnia 2022 r. do regulaminu promocji 

1. Decyzją Organizatora do listy sprzętów biorących udział w promocji zostaje dodany 

poniższy model: 

PNC model Rodzaj urządzenia 

949494490 EOC6H76Z Piekarnik 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

3. Aneks stanowi integralną część Regulaminu Promocji 

 

 

 


