
 
 REGULAMIN  OFERTY NA: TŁUSZCZ ROŚLINNY KASIA 250G 
 CENA  Z „KARTĄ MÓJ LEWIATAN”  
 

§1 
         USTALENIA PODSTAWOWE  

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem oferty organizowanej w ramach programu lojalnościowego o nazwie „Karta 
Lewiatan”.  

2. Organizatorem oferty zwanej następnie „Ofertą”, jest Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM 

3. Okres trwania oferty: 31.03-02.04.2023 lub do wyczerpania w poszczególnych sklepach puli Kasi 250g.  

4. Miejscem Oferty są sklepy Lewiatan na terenie woj. lubelskiego, które umieszczone zostały na liście oferty, dostępnej na 
stronie internetowej: www.lewiatan.pl lub według materiałów marketingowych w danym sklepie.  
 

§2 
WARUNKI UDZIAŁU W OFERCIE 

1. Udział w ofercie może wziąć każdy zarejestrowany Uczestnik programu Karta Lewiatan, który spełni wszystkie określone 
niżej  dodatkowe kryteria. 

Oferta cenowa zakupu na Kasię 250g- 2,99PLN  obowiązuje przy spełnieniu wszystkich  poniższych kryteriów: 

-     zakupu z Kartą Mój Lewiatan  

-     zakupu innych produktów na wartość min. 49,00 PLN  

            -    w wyżej wymienioną wartość produktów (49,00 PLN) nie jest wliczana Kasia 250g 

            - w wyżej wymienioną wartość (49,00 PLN) nie wlicza się również wyrobów tytoniowych, napojów 
                 alkoholowych (w tym piwa), biletów, doładowań oraz opłaty rachunków, preparatów do początkowego  
                 żywienia niemowląt (w tym mleka początkowego), wyrobów leczniczych (leki), zakładów gier liczbowych,  
                 losów loterii pieniężnych.  

 - maksymalna ilość tłuszczu roślinnego Kasia 250g, którą klient może zakupić na warunkach niniejszej oferty wynosi 
      2 szt. na 1 paragonie.   

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Oferty wyłącznie w sklepie PSH Lewiatan na terenie województwa lubelskiego. 
     Lista sklepów dostępna jest na stronie www.lewiatan.pl 

3. Uczestnictwo w Ofercie jest dobrowolne.  

5.Udział w Ofercie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zasad określonych 
      w materiałach marketingowych.  
 

§3 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Oferty jest każdorazowo Spółka Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we 
Włocławku, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich RAZEM i Partnerzy. Pełna informacja dotycząca przetwarzania 
danych osobowych uczestników zawarta jest w odrębnej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem 
https://lewiatan.pl/polityka-prywatnosci  
 

§4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin oraz treści materiałów marketingowych określają reguły niniejszej Oferty.  

2. Reklamacje dotyczące Oferty będą przyjmowane do 14 dni od daty ostatniego dnia Oferty, a będą rozpatrywane w terminie 
14 dni od daty ich złożenia.  

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają prawa do reklamacji, związanej z rękojmią lub gwarancją, ani innych 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, 
a w szczególności Kodeks Cywilny.  

5. Wszelkie spory wynikające z Oferty, określonej tym Regulaminem, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

6. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Organizator może dokonać zmiany w treści Regulaminu. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji Organizator zamieści stosowną informację na stronie internetowej pod adresem: www.lewiatan.pl  
z właściwym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, nie będą one 
naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Oferty.  
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