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Regulamin Promocji „INNERGO z LeaseLink” 
 
 

Rozdział 1. Organizator Promocji „INNERGO z LeaseLink” 

§ 1  

Organizatorem jest: 

INNERGO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, KRS: 0000329441, numer NIP: 9522064794, REGON: 
14176721200000, o kapitale zakładowym 504.000,00 PLN. 

Rozdział 2. Uczestnik promocji  

§ 2  

Uczestnikiem Promocji „INNERGO z LeaseLink” (dalej Promocja) może być przedsiębiorca (osoba 
fizyczna prowadząca działalność ́gospodarczą, spółki prawa handlowego), zwany dalej Klientem, który 
zamówi urządzenia Apple objęte promocją w okresie 12 września 2022 – 30 września 2022 dokonując 
płatności w formie leasingu LeaseLink.  

§ 3 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki umowy leasingowej przedstawionej przez 
LeaseLink Sp. z o.o. lub odrzucenie wniosku Klienta. 

Rozdział 3. Promocja  

§ 4 

Promocja obejmuje umowy leasingu operacyjnego i finansowego, które zostaną ̨zawarte z LeaseLink 
Sp. z o.o. w okresie od 7 września 2022 – 30 września 2022, a przedmiotem leasingu będzie urządzenie:  

1) iPhone 13 Pro 128 GB Górski błękit (MLVD3PM/A) – dostępnych w promocji 5 szt. 
2) MacBook Air M2/8C CPU 8C GPU/8GB/256GB SSD (MLXW3ZE/A) – dostępnych w promocji 15 

szt., tym 5 szt. w kolorze Gwiezdna Szarość, 5 szt. w kolorze Księżycowa Poświata i 5 szt. 
w kolorze Północ 

§ 5. 

Promocja dostępna będzie tylko na INNERGO.store.  
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Rozdział 4. Warunki promocji  

§ 6 

Promocja oznacza zapewnienie Uczestnikowi przez Organizatora preferencyjnych warunków Umowy 
polegających na obniżeniu ceny brutto każdego z wymienionych w § 4 urządzeń: 

- 400 zł brutto (słownie: czterysta) dla każdego iPhone’a, 
- 500 zł brutto (słownie: pięćset) dla każdego MacBook Air M2, 

tylko i wyłącznie w przypadku zapłaty poprzez LeaseLink.  

§ 7 

Klient dokonując zamówienia akceptuje Regulamin dostępny pod adresem 
https://innergo.store/regulamin 

§ 8 

Organizator Promocji zastrzega możliwość ́ wydłużenia albo skrócenia okresu trwania Promocji bez 
podania przyczyny. Zmiany terminu obowiązywania Promocji zostaną ̨ ogłoszone na stronie 
internetowej Organizatora Promocji pod adresem https://innergo.store/INNERGOzLeaseLink i będą ̨
skuteczne od dnia wskazanego w tym ogłoszeniu. 

§ 9 

Promocja nie może się łączyć z innymi promocjami będącymi w ofercie Organizatora Promocji.  

Rozdział 5. Reklamacje  

§ 10 

Reklamacje mogą ̨być ́zgłaszane Organizatorowi Promocji w formie:  

1. elektronicznie – na adres e-mail sklep@innergo.pl w tytule e-maila „INNERGO z LeaseLink” 
2. pisemnej ‒ na adres: INNERGO Systems Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, 

z dopiskiem „INNERGO z LeaseLink” 

§ 11 

Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać ́dane Uczestnika, datę ̨wystąpienia i opis 
zgłaszanych zastrzeżeń́ lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.  

§ 12 

Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym podjęciu przez Organizatora 
Promocji stosownych działań́ mających na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości i ich 
przyczyn.  
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§ 13 

Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej.  

§ 14 

Organizator Promocji rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż ̇ w ciągu 30 dni 
kalendarzowych od dnia ich otrzymania.  

§ 15 

Organizator promocji odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg promocji.  

§ 16 

Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
https://innergo.store/INNERGOzLeaseLink 

 

 


