
REGULAMIN  

Voucherów Lidl Podróże 

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

1.1. Organizatorem Akcji jest Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 
Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597711 („Organizator”). 

 

1.2. Akcja prowadzona będzie w terminie 30.09-13.10.2017r. (Czas obowiązywania Akcji).  

 
1.3. Vouchery o określonej wartości będzie można realizować na portalu Organizatora lidl-

podroze.pl w terminie od 18.09.2017 do 30.09.2018 (Okres realizacji Vouchera). 

 
1.4. Niniejszy Regulamin powinien zostać przekazany razem z nagrodą dla zwycięzcy 

 
 

2. ZASADY AKCJI 
 

2.1. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych, które wygrały w konkursie radiowym organizowanym przez RMF (dalej „Uczestnicy” 
lub „Uczestnik”). 

 
2.2. Każdy Voucher posiada unikatowy numer, który należy wpisać w odpowiednie pole w procesie 

rezerwacji imprezy turystycznej w sekcji dotyczącej płatności. 

 

2.3. W przypadku, kiedy wartość Vouchera przewyższa wartość rezerwowanej imprezy turystycznej, 
kwota różnicy nie podlega zwrotowi. 

 

2.4. Voucher może być zrealizowany jedynie przy rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej 

www.lidl-podroze.pl. Voucher nie może być wykorzystany przy rezerwacji za pośrednictwem 
telefonicznego Biura Obsługi Klienta Lidl-podroze.pl. 

 

2.5. Do każdej pojedynczej rezerwacji imprezy turystycznej może być wykorzystany tylko jeden 

Voucher. Wartość Voucherów nie może być sumowana z innymi akcjami promocyjnymi. 
 

2.6. Warunkiem realizacji Vouchera jest zarejestrowanie Uczestnika w Panelu Klienta na stronie 
www.lidl-podroze.pl. 

 
2.7. W przypadku rezygnacji z Imprezy turystycznej, przy zakupie której Uczestnik skorzystał z 

Vouchera (o ile rezygnacja jest możliwa), Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście 

uiszczonej – tj. ceny regularnej pomniejszonej o wartość Vouchera. 
 

2.8. Wartość Vouchera nie może zostać przeniesiona na inną imprezę turystyczną w wyniku 

rezygnacji Uczestnika z wcześniej zarezerwowanej imprezy turystycznej. 

 

2.9. W przypadku, gdy płatność za imprezę turystyczną jest rozbita na co najmniej 2 transze, 
pomniejszeniu o wartość Vouchera ulegnie ostatnia transza. 

 

 

2.10. Voucher nie podlega wymianie na  ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a nadto nie może 
stanowić przedmiotu obrotu innego niż określony w niniejszym regulaminie. 

 
 

 

 

http://www.lidl-podroze.pl/
http://www.lidl-podroze.pl/


 

 

 

 

3. REKLAMACJE 
 

3.1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie 

umożliwiania otrzymania Vouchera, mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 
(słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa w 

punkcie 1.2 powyżej: 
 

3.1.1. w formie pisemnej na adres Organizatora podany w punkcie 0 powyżej; 

3.1.2. w formie pisemnej poprzez złożenie reklamacji kasjerowi Organizatora w jednym ze 
sklepów Organizatora; 

 
3.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: 

czternastu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie 
zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja 

Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie 

trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw 
nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie 

Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do 
Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których 

mowa w punkcie 1.6 powyżej. 
 

3.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego.  
 

3.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia 

niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

3.6. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się   
nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą 

orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo 

wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, 
pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i 

koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do 
wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jego postanowień. 


