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Oświadczenie finalnego nabywcy węglowego 

Nr zamówienia:     

Lista artykułów: 

Lp Referencja Nazwa produktu Ilość waga 1 szt. (kg) waga całkowita (kg) 

      

      

      

      

RAZEM  

 

Oświadczam, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów 

uprawniających do zwolnienia od akcyzy. 

(art. 31a Ustawy podatku akcyzowym. Dz.U. 2020. 722 t.j. z dnia 2020.04.25.) 

 

Nabywca  
czytelny podpis składającego oświadczenie 

* NIP, tylko w przypadku zakupu na firmę 

**PESEL, jeśli został nadany 

***Numer dowodu lub innego dokumentu tożsamości  

Zgodnie z art. 31 a ust. 3g ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, są obowiązane do okazania sprzedawcy 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. Niniejsze oświadczenie powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy. Państwa 

dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania ze zwolnienia z akcyzy w okresie i zakresie przewidzianym przez przepisy prawa. Administratorem danych jest Leroy - Merlin 

Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, kontakt ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na 

podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie,  

której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. 

Więcej informacji znajduje się w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl. 

Dane nabywcy 
 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA FIRMY 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

NIP*:  
 

PESEL**:  
 

Nr dowodu osobistego***:  …………………………………………………. 
 

Ulica:  ………………………………………………………………………………………….. 
 

Kod pocztowy:  -  
 

Miejscowość:  …………………………………………………………………………. 



1    45961615 

2    45939481 

Ekogroszek 26 MJ 1000 kg
EQUATION
Ekogroszek 26 MJ 20 kg
EQUATION

3       1000              3000
2          20                 40

3040

123456

22.01.2021

(Ilość) x (waga 1 opakowania)Z zamówienia
lub strony internetowej

Ilość opakowań (paleta lub worek)
w zależności od produktu 

Waga 1 opakowania

Suma wszystkich pozycji

Jan Kowalski lub P.H.U JanPol
123 4567890

123 45678900
XYZ 123456

01 001

Polna 1

Warszawa



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 ekogroszku 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:  



 
45939145 Ekogroszek DOBROMIR 27 MJ 20 kg BARTER COAL 
45939404 Ekogroszek ULTRA 28 MJ 25 kg SZTYGAR 
45939481 Ekogroszek 26 MJ 20 kg EQUATION 
45939600 Węgiel ORZECH 26 MJ 20 kg EQUATION 
45939670 Ekogroszek 23 MJ 20 kg EQUATION 
45951661 Ekogroszek GWAREK 20 kg GOLDEN STONE 
45961615 Ekogroszek 26 MJ 1000 kg EQUATION 
45961664 Ekogroszek ULTRA 28 MJ 1000 kg SZTYGAR 
45961741 Ekogroszek GWAREK 26MJ 1000 kg GOLDEN STONE 
45961860 Ekogroszek 23 MJ 1000 kg EQUATION 
45961881 Ekogroszek DOBROMIR 27 MJ 1000 kg BARTER COAL 
45961930 Węgiel ORZECH 26 MJ 1000 kg EQUATION 
45977995 Ekogroszek Batory 26 MJ 25 kg 
82359369 Ekogroszek CN2701 1000 kg EQUATION 
82363634 Ekogroszek CN2701 20 kg EQUATION 
82457059 Ekogroszek MAŁY GÓRNIK 10 kg TANI OPAŁ 
82458366 Ekogroszek 26MJ 20 kg TANI OPAŁ 
82813305 Ekogroszek BATORY 26MJ 1000 kg 
83433582 Ekogroszek GÓRNIK 1000 kg TANI OPAŁ 
82359369 Ekogroszek CN2701 1000 kg EQUATION 
82377542 Ekogroszek 26MJ CN2701 1000 kg BATORY 
82350532 Ekogroszek DOBROMIR 27 MJ 1000 kg BARTER COAL 
82350553 Ekogroszek ULTRA 28MJ 1000 kg SZTYGAR 
82350536 Ekogroszek 26MJ 1 TONA EQUATION 
82350539 Węgiel ORZECH 26MJ 20 KG EQUATION 

 
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. 


