
 

 
REGULAMIN AUKCJI „LICYTACJE” 

 
§1 

Organizatorem aukcji pod nazwą „Licytacje” zwanej dalej „Aukcją” jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Targowej 72, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053665 
o nr NIP 113-00-89-950, o kapitale zakładowym 51.000.000 zł (dalej Organizator). 
 

 
§2 

W Aukcji mogą brać udział podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych (dalej Uczestnik). W Aukcji 
nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz 
Organizatora na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny 
wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków. 
 

 
§3 

Aukcja organizowana jest w każdy dzień roboczy w okresie od 02.11.2018 – 18.11.2018 na terenie sklepu 
stacjonarnego Organizatora (dalej Sklep). Poszczególne godziny Aukcji odbywających się w danym Sklepie są 
dostępne na stronie internetowej właściwego Sklepu znajdującej się w Serwisie www.leroymerlin.pl . Aukcja nie 
odbywa się w sklepie internetowym. Towary, które wezmą udział w Aukcji zostaną wystawione w Sklepie 
najpóźniej na godzinę przed jej rozpoczęciem. Listę towarów biorących udział w Aukcji zawiera załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 
 

 
§4 

Uczestnik przystępuje do Aukcji poprzez podniesienie ręki i zgłoszenie oferty (postąpienia) tj. korzystniejszej 
ceny od ceny brutto produktu określonej przez Organizatora. Warunkiem rozpoczęcia Aukcji jest przystąpienie 
do niej minimum dwóch Uczestników.  

 
 

§5 
Z chwilą zaproponowania przez Uczestnika Aukcji najwyższej ceny towaru i niezaproponowania wyższej ceny 
przez innego Uczestnika w terminie 30 sekund od zgłoszenia najwyższej licytowanej ceny Uczestnik, który 
pierwszy zaoferował najwyższą cenę nabywa towar (przybicie). Wylicytowana cena uwzględnia podatek od 
towarów i usług VAT w przewidzianej prawem wysokości. W przypadku, gdy w trakcie Aukcji towar będący jej 
przedmiotem osiągnie cenę co najmniej równą cenie uwidocznionej na etykiecie cenowej Sklepu Uczestnik, który 
zaoferował tą cenę lub cenę wyższą nabywa towar po cenie równej cenie uwidocznionej na etykiecie cenowej 
Sklepu.  

 
§6 

Po zakończeniu Aukcji jej Organizator wystawia Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia dokument p.n. 
„Biuletyn Sprzedaży”. Na podstawie tego dokumentu, Uczestnik płaci wylicytowaną cenę w kasie Sklepu, a na 
postawie dokumentu z kasy Sklepu (paragon lub faktura) Uczestnik licytacji może odebrać wylicytowany towar 
w terminie do 7 dni liczonych od dnia Aukcji.  
 

 
§7 

1. Nie jest możliwy zwrotu towaru, którego nabycie nastąpiło podczas Aukcji na zasadach określonych w 
regulaminie określającym zasady zwrotu produktów kupionych w sklepach Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Aukcji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na 
adres Sklepu Organizatora. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później 
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

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

4. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu.  

http://www.leroymerlin.pl/

