
REGULAMIN 

„Sprzedaż Ekogroszku bez akcyzy online” 

§ 1 

Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem akcji pod nazwą „Sprzedaż Ekogroszku bez akcyzy online” 

(dalej zwaną „Akcja”) jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

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

numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy w wysokości 

51.000.000 PLN wpłacony w całości dalej zwana „Organizatorem”. 

2. Akcja ta prowadzona jest dla klientów wszystkich sklepów stacjonarnych Organizatora oraz dla klientów sklepu 

internetowego www.leroymerlin.pl (dalej „Sklep”). 

3. Z zastrzeżeniem w § 2 ust. 2, akcja prowadzona jest w okresie od dnia 27.08.2020 r. w godzinach otwarcia Sklepu 

(dalej „Okres akcji”). 

4. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które 

są Klientami Organizatora, dokonują zakupu towaru na potrzeby gospodarstwa domowego oraz spełniają warunki 

określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”). 

§ 2 

Zasady  

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w Okresie akcji dokona w Sklepie zakupu eko-

groszku nabędzie go bez akcyzy.   

2. W celu uzyskania zwolnienia z akcyzy Uczestnik zobowiązany jest wypełnić tzw. Oświadczenie finalnego nabywcy 

węglowego (załącznik nr 1) i odesłać je na adres: e-sklep@leroy-merlin.pl, w przypadku zakupu w sklepie 

stacjonarnym Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia w sklepie w którym złożył zamówienie.  

3. W przypadku zamówień Online w których Uczestnik Akcji dokonał zakupu ze sposobem dostawy odbiór w sklepie 

lub szybka dostawa ze sklepu po przez wybranie w serwisie www.leroymerlin.pl  konkretnego sklepu Uczestnik 

zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia w sklepie w którym złożył zamówienie, a jeżeli zamówienie 

realizowane jest z dostawą ze sklepu Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Oświadczenia kierowcy. 

4. Realizacja zamówień w sklepie internetowym zostanie rozpoczęta po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego 

Oświadczenie finalnego nabywcy węglowego. 

5. W przypadku błędnie wypełnionego oświadczenia Uczestnikowi zostanie wystawiona Faktura korygująca 

zawierająca doliczoną cenę akcyzy w wysokości 30,46 zł netto/tonę tj. 37,47 zł brutto/tonę w terminie do 14 dni od 

złożenia zamówienia. 

6. Produkty biorące udział w akcji: 

REF Nazwa LM waga 

45961741 Ekogroszek GWAREK 1000 kg GOLDEN STONE 1 T 

45961615 Ekogroszek 26 MJ 1000 kg EQUATION 1 T 

82377542 Ekogroszek 26MJ CN2701 1000 kg BATORY 1 T 

45961664 Ekogroszek ULTRA 28 MJ 1000 kg SZTYGAR 1 T 

45961930 Ekogroszek ORZECH 26 MJ 1000 kg EQUATION 1 T 

45961860 Ekogroszek 23 MJ 1000 kg EQUATION 1 T 

45961881 Ekogroszek DOBROMIR 27 MJ 1000 kg BARTER COAL 1 T 

82359369 Ekogroszek CN2701 1000 kg EQUATION 1 T 
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7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, wyklucza Uczestnika z uczestnictwa z Akcji. 

§ 3 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji 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. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny. 

2. Niniejszy Regulamin jest ogłoszony i dostępny w Punkcie Informacyjnym Sklepu oraz na stronie 

www.leroymerlin.pl. 

 


