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Regulamin Akcji Promocyjnej Zniżka od Electroluxa do Ubezpieczenia DOM Link4 

„Zniżki z Electrolux” 

 

Definicje pojęć: 

Agent – przedsiębiorca, wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z LINK4 

Akcja Promocyjna – akcja promocyjna  dla osób fizycznych organizowana przez LINK4 i  Electrolux Poland i prowadzona 

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

Uczestnik :  pełnoletnia osoba fizyczna, która  posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która po spełnieniu 

warunków określonych w Regulaminie otrzymuje określony w Regulaminie Kod rabatowy. 

Fundator „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000029692, NIP: 5210084388, o kapitale zakładowym 272.731.500 

zł. 

Organizatorzy: LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, wpisana 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: 0000142452 o numerze NIP 526-26-72-654, 

której kapitał zakładowy wynosi 111.355.705,00 PLN i jest wpłacony w całości oraz Fundator 

Produkty: duży i mały sprzęt AGD wyprodukowanych przez Fundatora, na którego zakup, Uczestnik pobrał lub otrzymał 

od Fundatora – Kod rabatowy.  

Regulamin - niniejszy regulamin akcji promocyjnej „Zniżki z Electrolux” określający zasady i warunki prowadzenia 

Promocji. 

Czas Trwania Akcji: okres od 21.12.2022 do 31.12.2024 lub do wyczerpania puli kodów rabatowych. 

Sklep internetowy : Sklep Internetowy Electrolux Polska, www.electrolux.pl 

Umowa – umowa ubezpieczenia DOM posiadaczy nieruchomości zawarta przez Uczestnika, umowa ubezpieczenia może 

być zawarta jako umowa pierwszoroczna a także  może stanowić kontynuację na kolejny, bezpośrednio następujący po 

sobie okres, uprzednio zawartej z LINK4 umowy ubezpieczenia DOM; 

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy 15% w postaci kodu alfanumerycznego otrzymywany przez Uczestnika  z 

tytułu zawarcia Umowy z LINK4. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Zniżki z Electrolux”. 

2.  Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest odpowiedzialny za dystrybucję Kodów rabatowych do swoich klientów. 

3. Electrolux Poland Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za finansowanie kodów rabatowych, ich przekazanie do LINK4 oraz 

obsługę strony www.electrolux.pl 

4. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i polega na przyznaniu Uczestnikom, 

zawierającym z Link4 umowę ubezpieczenia, specjalnej Zniżki na zakup Produktów Electrolux. Zniżka może być 

przyznana w określonych przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

http://www.electrolux.pl/
http://www.electrolux.pl/
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5. Akcja umożliwia Uczestnikom po zawarciu Umowy, zakup Produktów w wykorzystaniem Kodu Rabatowego w 

sklepie internetowym Electrolux.  

6. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.  

7. Fundator udostępni Uczestnikom za pośrednictwem LINK4, Kod Rabatowy dostępny dla każdego z Uczestników 

zamierzających nabyć Produkt w sklepie internetowym za pośrednictwem kanału sprzedażowego LINK4.  

8. Kod rabatowy będzie wskazywał na wartość procentową rabatu Kod rabatowy nie może być jednak wymieniony 

na gotówkę lub inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe. 

9. Kody rabatowe mogą być wykorzystane jedynie w okresie swojej ważności tj. przez rok kalendarzowy od momentu 

uruchomienia kodu. 

10. Kod rabatowy może być  wykorzystany jedynie w Czasie Trwania Akcji do zakupu Produktów Fundatora dostępnych 

w Czasie Trwania Akcji w sklepie internetowym.  

11. Kod rabatowy jest jednorazowy oraz nie podlega sumowaniu w jednym zamówieniu z innymi kodami rabatowymi 

lub promocjami dostępnymi w sklepie internetowym lub innymi promocjami dotyczących Produktów. 

12. Kod rabatowy ma zastosowanie tylko dla Produktów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla 

Produktów, które mają już obniżoną cenę.   

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I OTRZYMANIA ZNIŻKI 

 

W Promocji bierze udział i nabywa prawo do otrzymania Kodu Rabatowego każdy Uczestnik, który spełni łącznie 

następujące warunki: 

1. W okresie trwania Promocji otrzyma za pośrednictwem Agenta lub telefonicznie za pośrednictwem konsultanta 

LINK4 lub na stronie internetowej LINK4 ofertę, a  następnie złoży oświadczenie woli o zawarciu Umowy.  

2. W terminie wskazanym w Umowie opłaci całą należną LINK4 składkę lub jej pierwszą ratę, stosownie do ustaleń 

poczynionych w trakcie zawierania Umowy. 

 

§ 3 REALIZACJA KODU RABATOWEGO 

1. W celu skorzystania z Kodu rabatowego, Uczestnik podczas składania zamówienia  w sklepie internetowym, w 

trakcie wypełnienia formularza zamówienia w polu oznaczonym „Kod rabatowy” wpisuje odpowiedni ciąg znaków, 

a następnie potwierdza wykorzystanie kodu poprzez przycisk „Aktywuj”.  

2. Użycie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie ceny Produktu, którego dotyczy Kod rabatowy. 

3. Fundator ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego gdy upłynęła jego data ważności. 

4. Fundator zastrzega, iż w czasie obowiązywania Kodu rabatowego ceny Produktów mogą ̨ulec zmianie. 

5. Uczestnik ma prawo do jednorazowego skorzystania z kodu rabatowego do zakupu Produktów w okresie trwania 

promocji.  

6. Jeżeli Kupon rabatowy został użyty niezgodnie z Regulaminem, Fundator zastrzega sobie prawo do anulowania 

zamówień, w których wykorzystano kod rabatowy o czym poinformuje Uczestnika.  
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§  4 REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Oferty specjalnej, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem 

zwykłym lub poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres: LINK4 Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –kod rabatowy Electrolux.”. 

2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego 

podstawą reklamacji lub od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o zajściu takiego 

zdarzenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, jak 

również opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez LINK4 w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. O 

decyzji LINK4 reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem poleconym lub za pomocą innego trwałego 

nośnika informacji (również pocztą elektroniczną jeżeli taka prośba została podana w treści Reklamacji).  

4. Klient jako Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to 

jest do:  

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z 

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,  

b. zwrócenia się do Rzecznika Finansowego,  

c. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§  5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie Uczestnika do Promocji poprzez zawarcie Umowy za pośrednictwem Agenta lub telefonicznie za 

pośrednictwem konsultanta LINK4 lub na stronie internetowej LINK4 oznacza zgodę na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.link4.pl  

3. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter informacyjny. 

Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. LINK4 ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, podając jego nowe brzmienie bezzwłocznie do wiedzy 

Uczestników w serwisie internetowym www.link4.pl.  Jakiekolwiek modyfikacje Regulaminu nie naruszą praw 

nabytych przed dokonaniem zmiany. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie zapisy obowiązującego 

w Polsce prawa. 

6. Ewentualne spory wynikające ze skorzystania przez Uczestnika z Promocji, po zakończeniu postępowania 

reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Uczestnika. 

7. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu 20.12.2022  roku 

i wchodzi w życie z dniem 21.12.2022 roku. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.link4.pl/
http://www.link4.pl/

