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Regulamin akcji 

„Zwróć choinkę naturze” 
 

§ 1 

Postanowienie ogólne 

 

1. Organizatorem akcji „Zwróć choinkę naturze” (dalej: „Akcja”) jest Leroy - Merlin Polska 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72 , 03-734 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000455469, NIP: 52136-46-065 REGON, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN (dalej: 
„Organizator”).  

2. Akcja prowadzona jest dla klientów we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora 
(dalej „Sklep”). Akcja nie obowiązuje w sklepie internetowym. 
 

3. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 15.02.2021 r. w godzinach 
otwarcia Sklepu (dalej „Okres trwania akcji”).  

4. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

Zasady udziału w Akcji 

 

1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 
obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). 

2. Z zastrzeżeniem postanowień określonych w niniejszym regulaminie, każdy Uczestnik, 
który do 31.12.2020 r. dokona zakupu co najmniej jednej z poniżej wyszczególnionych 
choinek hodowanych w doniczkach: 

 

Nazwa podtypu                Ref LM Nazwa artykułu 

HODOWANE W DONICY 45354862 ŚWIERK SREBRNY 80-100CM C7,5  

HODOWANE W DONICY 45954825 JODŁA KAUKASKA 80-100CM C7,5  

HODOWANE W DONICY 82424833 JODŁA KAUKASKA 60-80CM C7,5 

HODOWANE W DONICY 82424834 JODŁA FRASERI 80-100CM C7,5  

HODOWANE W DONICY 82938921 ŚWIERK SREBRNY 60-80CM C7,5  

 

będzie uprawniony do nieodpłatnego przekazania uprzednio zakupionej choinki 
doniczkowej, pod warunkiem okazania dowodu zakupu w postaci paragonu lub karty 
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Programu DOM, w Punkcie Informacyjnym Sklepu Organizatora. Przekazanie odbywa się 
w Okresie trwania Akcji, tj. od 02.01.2021 r. do 15.02.2021 r. 

3. Uczestnik może dokonać przekazania choinki doniczkowej w dowolnym ze Sklepów 
stacjonarnych Organizatora. 

4. Przekazywane przez klienta drzewka choinkowe będą przyjmowane tylko w godzinach 
otwarcia Sklepu w terminie określonym w   § 1 ust. 3. Akcja trwa do końca Okresu 
trwania akcji. 

5. W okresie trwania Akcji Uczestnik może w niej uczestniczyć dowolną ilość razy, bez 
ograniczenia ilości przekazywanych do sklepu produktów objętych Akcją. 

6. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z 
uczestnictwa w Akcji.  

7. Organizator, w miarę możliwości, wykorzysta zebrane drzewka do ich ponownego 
zasadzenia w okolicy Sklepu lub nieodpłatnie przekaże odpowiedniej organizacji 
lokalnej w celu ich posadzenia na terenach zielonych. 

 

 

§ 3 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być składane przez Uczestników 
w formie pisemnej na adres Sklepu Organizatora. 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Akcji oraz 
rozpatrywania reklamacji Organizator jest reprezentowany przez Dyrektora Sklepu.    

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny.  

3. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu. 
Regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.leroymerlin.pl/regulaminy przez cały 
czas trwania Akcji. 

 

 


