
Regulamin akcji promocyjnej „SZALONE PONIEDZIAŁKI” 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Szalone poniedziałki” jest firma Lewiatan Bielsko-Biała Sp. z o.o.  

z siedzibą w Jasienicy 993 [43-385] NIP: 547-18-96-168, REGON; 072310606, KRS: 0000024003  

w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydziale, zwana dalej Organizatorem. 

2. Akcja promocyjna „Szalone poniedziałki” obowiązuje w każdy poniedziałek miesiąca marca 2021, tj. 

w dniu 01.03.2021, 08.03.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 29.03.2021 i skierowana jest do wszystkich 

Uczestników Programu Karta Lewiatan, dokonujących zakupów w sklepach Lewiatan, będących 

Partnerem Programu, zlokalizowanych na obszarze działalności Organizatora. Pełna lista Partnerów 

Programu dostępna jest na stronie internetowej ww.karta.lewiatan.pl 

3. Zgodnie z zasadami Programu Karta Lewiatan, Użytkownik Karty Lewiatan zbiera punkty za zakupy 

dokonywane u Partnerów Programu w taki sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości każdej 

transakcji Uczestnik uzyskuje 1 punkt, przy czym naliczanie punktów rozpoczyna się dopiero po 

przekroczeniu kwoty 10 zł na paragonie. Ten rodzaj punktów nazywa się punktami bazowymi. 

4. W terminie obowiązywania akcji promocyjnej „Szalone poniedziałki”, wszystkie punkty bazowe 

przyznawane za zakupy dokonane w poniedziałek z Kartą Lewiatan, będą podwajane.  

5. Uczestnik Programu Karta Lewiatan może wielokrotnie skorzystać z promocji i nabyć dodatkowe 

punkty, przy czym każdorazowo muszą zostać spełnione warunki akcji, tj. 1) zakupy za kwotę min. 50 

zł dokonane u Partnera Programu w godzinach otwarcia placówki oraz 2) okazanie Karty Lewiatan na 

stanowisku kasowym w chwili dokonywania płatności za zakupy, w celu naliczenia punktów.  

6. Okazanie Karty Lewiatan w chwili dokonywania płatności za zakupy jest każdorazowo warunkiem 

koniecznym do naliczenia punktów bazowych. Nieokazanie Karty Lewiatan jest równoznaczne  

z nienaliczeniem punktów bazowych, a tym samym punkty dodatkowe nie zostaną przyznane. 

Naliczenie punktów w późniejszym czasie (po odejściu od kasy), na podstawie okazanego paragonu, 

jest niemożliwe. 

7. Akcja promocyjna „Szalone poniedziałki” prowadzona jest w ramach Programu Karta Lewiatan  

i wszelkie kwestie związane z realizacją akcji, w szczególności posługiwanie się Kartą Lewiatan  

i zasady przyznawania punktów bazowych, odbywają się zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

Programu Karta Lewiatan.  

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności w naliczaniu punktów bazowych  

i dodatkowych, Uczestnik ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji u Partnera Programu, pocztą 

tradycyjną lub elektroniczną, na adres Organizatora. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, 

lecz nie później, niż w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania. 

9. W sytuacji, gdy konieczne będzie uzupełnienie reklamacji, Organizator poinformuje o tym 

składającego reklamację Uczestnika, czyniąc to w okresie nie dłuższym, niż 14 dni od daty złożenia 



reklamacji. Wtedy termin określony w pkt. 2. niniejszego paragrafu liczony jest od daty wpłynięcia 

poprawionej reklamacji. 

10. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika, zgłaszającego reklamację, wyłącznie  

w związku z zainicjowaną przez niego procedurą reklamacyjną. 

11. Organizator informuje, że Uczestnik może korzystać z pozasądowych metod rozpatrywania 

reklamacji, posługując się wskazówkami, dostępnymi na stronie www.uokik.gov.pl, podstrona 

„KONSUMENCI – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”, lub też w innych serwisach 

internetowych, administrowanych przez odpowiednie organy, zajmujące się kwestiami ochrony 

konsumentów. 

12. Wobec kwestii nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące 

przepisy polskiego prawa. 

 

http://www.uokik.gov.pl/

