
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Святковий кешбек».  
(далі: Регламент) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Організатором акції «Святковий кешбек» (далі: Акція) є агентство ТОВ «ACTIVE.PL 

командитне товариство» з місцезнаходженням в Лодзі за адресою: вул. Ґевонт 38A, 92-

116 Лодзь, внесене до реєстру підприємців Державного Судового Реєстру, реєстраційний 

суд: Районний суд для Лодзь - Середмістя в Лодзі, XX Економічний відділ Державного 

Судового Реєстру, номер КРС [KRS]: 0000845987, ІПН [NIP]: 7282843812, РЕГОН [REGON]: 

385748680 (далі: Організатор).  
1.2. Організатор діє за дорученням наступних компаній: 
 

1.2.1. ТОВ «Lenovo Technology B.V.» філія в Польщі з місцезнаходженням у Варшаві за 
адресою: вул. Даймлера 1, 02-460 Варшава, внесеного до реєстру підприємців 

 
Державного Судового Реєстру, реєстраційний суд: Районний суд для Столичного 

міста Варшави у Варшаві, XIII Економічний відділ Державного Судового Реєстру, 

номер КРС: 0000231320, ІПН: 107-00-01-985, РЕГОН: 140091698, БДО [BDO]: 

000016579 (далі: Lenovo), 
 

1.2.2. АТ «AB» з місцезнаходженням у Маґніце за адресою: вул. Європейська 4, 55-040 

Маґніце, внесеного до реєстру підприємців Державного Судового Реєстру, 

реєстраційний суд: Районний суд для Вроцлав - Фабрична у Вроцлаві, VI 

Економічний відділ Державного Судового Реєстру, номер КРС: 0000053834, ІПН: 

895- 16-28-481, РЕГОН: 931908977, статутний капітал: 16 187 644,00 сплачений 

повністю, БДО: 000011269, 
 

1.2.3. ТОВ «ALSO Polska» з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: вул. Данішеська 

14, 03-230 Варшава, внесеного до реєстру підприємців Державного Судового 

Реєстру, реєстраційний суд: Районний суд для Столичного міста Варшави у Варшаві, 

ХІІ Економічний відділ Державного Судового Реєстру, номер КРС: 0000536656, ІПН: 

527-27-26- 825, РЕГОН: 360451330, БДО: 000006264, 
 

1.2.4. ТОВ «Ingram Micro» з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: вул. Краковякув 

46, 02-255 Варшава, внесеного до реєстру підприємців Державного Судового 

Реєстру, реєстраційний суд: Районний суд для Столичного міста Варшави у Варшаві, 

ХІІІ Економічний відділ Державного Судового Реєстру, номер КРС: 0000028820, ІПН: 

521-29-31- 906, РЕГОН: 013196912, БДО: 000004850, 
 

1.2.5. ТОВ «KOMSA POLSKA» з місцезнаходженням у Вроцлаві за адресою: вул. Казиміра 

Міхальчика 5, 53-633 Вроцлав, внесеного до реєстру підприємців Державного 

Судового Реєстру, реєстраційний суд: Sąd Rejonowy dla m. st. Wrocław we Wrocławiu 

Районний суд для Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, VI Економічний відділ Державного 

Судового Реєстру, номер КРС: 0000003572, ІПН: 897-10-93-468, РЕГОН: 930811320, 

БДО: 000011156, 
 

1.2.6. АТ «NTT System» з місцезнаходженням у Закренце за адресою: вул. Брестський 

тракт 89, 05-077 Варшава, внесеного до реєстру підприємців Державного Судового 

Реєстру, реєстраційний суд: Районний суд для Столичного міста Варшави у Варшаві, 

XIV Економічний відділ Державного Судового Реєстру, номер КРС: 0000220535, ІПН: 

113-25-18-415, Регон: 015854360, статутний капітал: 83 100 000,00 злотих, сплачений 

повністю, БДО: 000000216 



 
при цьому компанії, зазначені в п. 1.2.2. – 1.2.6. Регламенту надалі іменуються 
«Дистриб'ютори». 

 
1.3. Спонсором нагород в Акції є Lenovo та Дистриб’ютори. 
 
1.4. Акція триває від 21 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року або до вичерпання призового 

фонду відповідно до пункту 4.2. Регламенту (далі: період проведення Акції). 
 

1.5. Просування — це маркетинговий захід, який організовується для просування та 

збільшення продажів ноутбуків Lenovo серії «Yoga», «Legion» та «IdeaPad» (далі: Акційні 

товари). Детальний перелік моделей ноутбуків, які беруть участь у Акції (Акційних 

товарів) та розмір нагороди передбаченої для даної моделі, можна знайти на веб-сайті 

Акції за адресою www.lenovopolska.pl/promocjaswiateczna (далі: Веб-сайт Акції). 
 
1.6. Придбати Акційні товари слід у стаціонарних або інтернет-магазинах авторизованих 

партнерів Lenovo з місцезнаходженням у Польщі, а саме: 
 

1.6.1. Delkom.pl (ТОВ «Delkom 2000», вул. I Танкової бригади Польського Війська 36, 84-
200 Вейгерово) 

 
1.6.2. Komputronik.pl (АТ «Komputronik», вул. Волчинська 37, 60-003 Познань) 

 
1.6.3. X-kom.pl (ТВ «x-kom», Боємського 25, 42-202 Ченстохова) 

 
1.6.4. Euro.com.pl (ТОВ «EURO-net», Мушкетерів 15, 02-273 Варшава) 

 
1.6.5. Mediaexpert.pl (АТ «TERG», вул. За Дворцем 1Д, 77-400 Злотув) 

 
1.6.6. Sferis.pl (АТ «Action», Замєнє, вул. Давідовська 10, 05-500 Пясечно) 

 
1.6.7. Media Markt (ТОВ «Media Markt Polska», Єрусалимські Алеї 179, 02-222 Варшава) 

 
1.6.8. Morele (ТОВ «Morele.net», ал. Івана Павла II 43б, 31-864 Краків) 

 
1.6.9. NEONET (АТ «NEONET» вул. Ниска 48A, 50-505 Вроцлав) 

 
(далі: Партнери). 
 
2. ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У АКЦІЇ? 
 
2.1. У Акції можуть брати участь повнолітні фізичні особи з повною дієздатністю, які протягом 

періоду проведення Акції придбають Акційні товари у Партнерів з метою, не пов’язаною з 

їх господарською або професійною діяльністю (тобто як споживачі у розумінні ст. 221 

Цивільного кодексу) (далі : Учасники). 
 
2.2. Участь у Акції є добровільною. Учасник може відмовитися від участі у Акції в будь-який 

момент. Для цього він повинен подати письмову заяву про відмову та надіслати її на адресу 

офісу Організатора або надіслати розбірливу скан-копію чи фотографію особисто підписаної 

заяви на електронну адресу cashback@lenovopolska.pl. Від моменту отримання заяви 

Учасника Організатор виключає його з участі у Акції та видаляє його персональні дані. 
 
2.3. Акція не поширюється на акційні товари придбані у зв’язку і з метою ведення 

підприємницької діяльності. 
 
2.4. У Акції не можуть брати участь: працівники (незалежно від правових підстав 

працевлаштування) Організатора, Lenovo, Дистриб’юторів або Партнерів, а також члени 

сімей вищевказаних осіб. Під членами сім'ї розуміються: чоловік/дружина, предки, 

нащадки, рідні брати і сестри та усиновлені особи. 
 
3. АКЦІЙНІ ТОВАРИ 
 
3.1. Акція поширюється лише на абсолютно нові Акційні товари, які були придбані у 

Партнерів. Придбання Акційних товарів у третіх осіб не дає права на участь у Акції. Акція 

не поширюється на уживані (комісійні чи подібні) Акційні товари. 
 
3.2. Акція поширюється на Акційні товари, придбані в оригінальній упаковці зі штрих-кодом 

(номер EAN) та серійним номером Акційного товару. На товари, розпаковані з 

http://www.lenovopolska.pl/promocja-swiateczna
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оригінальних наборів і перепаковані продавцями у власну упаковку, Акція не 
поширюється. 

 
4. ЯКА НАГОРОДА В АКЦІЇ? 
 
4.1. Нагорода в Акції – це грошова сума, розмір якої залежить від типу моделі придбаного 

Акційного товару та його цільового призначення, визначеного виробником – 

зарахуванням його до «ігрової» чи «неігрової» категорії. І так 
 

4.1.1. при купівлі Акційного товару з категорії «ігровий» Учасник має право отримати 
грошову суму 400 злотих (прописом: чотириста злотих 00/100) 

 
4.1.2. при купівлі Акційного товару з категорії «неігровий» Учасник має право отримати 

грошову суму 200 злотих (прописом: двісті злотих 00/100) 
 

(далі: Нагорода). Для отримання інформації про розмір Нагороди, передбаченої для 

Акційного товару, необхідно знайти дану модель Акційного товару у випадаючому списку 

на сайті Акції – іконка «Перевірити моделі». 
 
4.2. Крім того, у формі заявки на участь у Акції Учасник може вказати (поставивши відповідну 

позначку), що бажає разом з Нагородою отримати двомовну (польсько-українську) 

накладку на клавіатуру для придбаного Акційного товару (ноутбука) (далі: Накладка на 

клавіатуру) або наклейку на корпус ноутбука (чохол) для придбаного Акційного товару 

(далі: Чохол). Вартість однієї накладки на клавіатуру становить 10 злотих (прописом: 

десять злотих), а однієї наклейки на корпус – 10 злотих (прописом: десять злотих). В одній 

Анкеті Учасник може вказати тільки одну додаткову нагороду - Накладку на клавіатуру 

або Наклейку на корпус. 
 
4.3. Призовий фонд, передбачений у Акції, обмежений і становить 766 800,00 злотих. В рамках 

Акції передбачено 1350 Накладок на клавіатуру та 1350 Наклейок на корпус. Якщо призовий 

фонд буде повністю вичерпано до закінчення запланованого періоду Акції, тобто до 15 січня 

2023 року, Акція припиняється, і більше неможливо подати заявку та отримати Нагороду, 

Накладку на клавіатуру чи Наклейку на корпус. Якщо фонд Накладок на клавіатуру або 

Наклейок на корпус закінчується швидше ніж призовий фонд, Акція буде тривати далі, але 

вже неможливо буде отримати нагороду, фонд якої закінчився (Накладки для клавіатури або 

Наклейки на корпус). Інформація про закінчення Акції буде негайно опублікована на. 
 
Незважаючи на вищезазначене, кожен Учасник може отримати інформацію про наявність Призового 

фонду в Акції, звернувшись до Організатора на електронну адресу cashback@lenovopolska.pl (інформація 

надається від понеділка до п’ятниці в робочі дні від 9:00 до 17:00). 
 
4.4. Нагороди, Накладки на клавіатуру та Наклейки на корпус, призначені для Акції, 

звільняються від оподаткування ПДФО згідно зі ст. 21 п. 1 пп. 68 Закону про податок з 

доходів фізичних осіб. 
 
5. ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА АКЦІЮ ТА ОТРИМАТИ НАГОРОДУ? 
 
5.1. Доказом покупки, який підтверджує придбання Акційного товару - є фіскальний чек або 

рахунок-фактура, видана особі, яка не веде підприємницьку діяльність, рахунок-фактура 

«споживача» (тобто без ІПН) (далі: Підтвердження покупки). Підтвердженням покупки у 

розумінні Регламенту не можуть бути інші ніж вищезазначені документи, які 

підтверджують продаж, зокрема, онлайн-виписки (інтернет-банкінг), підтвердження 

оплати карткою тощо. 
 
5.2. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник повинен виконати всі наступні умови: 
 

5.2.1. протягом періоду Акції придбати у Партнера принаймні один Акційний товар і 
зберегти Підтвердження покупки та оригінальну упаковку Акційного товару, а також 

mailto:cashback@lenovopolska.pl


 
5.2.2. не пізніше ніж протягом 14 календарних днів від моменту придбання Акційного 

товару подати заявку на участь у Акції, заповнивши електронну анкету (далі – 

Анкета), розміщену на сайті Акції. 
 
5.3. Для правильного заповнення Анкети необхідно: 
 

5.3.1. вказати адресу електронної пошти та номер телефону Учасника; 
 

5.3.2. вказати дату покупки та магазин Партнера (або адресу інтернет-магазину 
Партнера), де був придбаний Акційний товар; 

 
5.3.3. прикріпити файли у форматі *.jpg, *.jpeg або *.pdf максимальний розмір яких 5 Мб, 

що містить: 
 

5.3.3.1. розбірливу скан-копію або фотографію підтвердження покупки Акційного 
товару; 

 

5.3.3.2. розбірливу скан-копію або фотографію (кольорову) штрих-коду та серійного 

номера Акційного товару, вирізаного з оригінальної упаковки придбаного 

Акційного товару. 
 
5.4. В надісланій скан-копії/ фотографії, про яку йдеться в п. 5.3.3.2. Регламенту, повинно бути 

чітко видно, що штрих-код та серійний номер Акційного товару вирізані з упаковки, а 

упаковка пошкоджена і також зображена на фото. Недостатньо надіслати фотографію 

самої етикетки зі штрих-кодом і серійним номером на упаковці, або надіслати фотографію 

самої упаковки. 
 
5.5. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів Організатор залишає за собою право 

звернутись до Учасника (на адресу електронної пошти вказану в Анкеті) з метою 

доповнення заявки або надання додаткових пояснень щодо поданої заявки. У рамках 

надання пояснень Організатор може, зокрема, зобов’язати Учасника доставити на адресу 

офісу Організатора вирізаний з упаковки Акційного продукту фрагмент картонної коробки 

зі штрих-кодом та серійним номером про які йдеться у п. 5.3.3.2. Регламенту протягом 7 

календарних днів від моменту отримання звернення. 
 
5.6. Організатор приймає Анкети до 29 січня 2023 року або до вичерпання Призового фонду, якщо 

це станеться до запланованої дати завершення Акції, тобто до 15 січня 2023 року. У разі 

заявок, надісланих у встановлений строк, які вимагають виправлень, надання пояснень може 

бути завершено після закінчення періоду, зазначеного в першому реченні цього пункту, однак 

Учасник зобов’язаний доповнити в повному обсязі заявку протягом не пізніше 7 днів від дати 

повідомлення Організатора про необхідність її доповнення або надання пояснень. 
 
5.7. Протягом 21 робочого дня від дати отримання заявки, Організатор, на підставі даних, що 

містяться в Анкеті, перевіряє, чи заявка є правильною та відповідає всім умовам, 

викладеним у Регламенті про присудження Нагороди. 
 
5.8. Після завершення перевірки заявки, Організатор повідомить Учасника про присудження 

Нагороди повідомленням, надісланим на електронну адресу, вказану в Анкеті, на яку буде 

надіслано форму (у вигляді електронного файлу) для вказання нагородженим Учасником 

даних, необхідних для видачі нагороди (далі: Протокол). У додатку № 1 до Регламенту 

міститься зразок Протоколу. Така інформація буде надіслана Учаснику не пізніше ніж 

протягом 3 днів після закінчення періоду перевірки заявки, зазначеного в п. 5.7. Регламенту. 

Тому Учасникам слід регулярно перевіряти електронну пошту, включно зі спамом. 
 
Протягом максимум 7 календарних днів від моменту отримання повідомлення про присудження 

Нагороди Учасник повинен надіслати Організатору (у відповідь на електронний лист) фотографію 

або скан-копію розбірливо заповненого та підписаного Учасником Протоколу, в якому він /вона 



 
надає свої дані, необхідні для видачі Нагороди, тобто ім'я, прізвище, номер банківського 

рахунку та - якщо він/вона вказав (ла), що бажає також отримати Накладку на клавіатуру або 

Наклейку на корпус - адресу проживання. Якщо Учасник не виконає формальних умов для 

видачі Нагороди або Накладки на клавіатуру чи Наклейки на корпус, вони залишаються у 

Організатора та не будуть передані. 
 
5.9. Надання Учасником невірних або неповних даних, а також ненадання відповіді на вимогу 

Організатора щодо доповнення заявки, може перешкодити Учаснику отримати Нагороду 

або Накладку на клавіатуру чи Наклейку на корпус. 
 
5.10. Нагороди будуть видані у вигляді переказу на банківський рахунок, вказаний Учасником у 

Протоколі. Нагороди видаються у польській валюті (PLN), а це означає, що якщо Учасник 

зазначить у Протоколі номер банківського рахунку в іншій валюті ніж польські злоті, сума, 

що відповідає Нагороді, буде конвертована на умовах і відповідно до курсу, 

встановленого банком, в якому відкрито даний рахунок (отже, Учасник не має права на 

будь-які претензії до Організатора, зокрема, у зв’язку зі зміною курсу валют). Накладки на 

клавіатуру та Наклейки на корпус будуть відправлені кур’єром на адресу проживання, 

вказану Учасниками. Накладки на клавіатуру або Наклейки на корпус надсилаються 

Учаснику за адресою, вказаною згідно з п. 5.8. Регламенту, а їх доставка та отримання 

особою, яка проживає за вказаною Учасником адресою, вважається фактичною 

доставкою Учаснику. Нагороди, Накладки та Наклейки на корпус видаються протягом 14 

днів від моменту отримання Організатором правильного Протоколу. 
 
5.11. Учасник не має права на Нагороду, Накладку на клавіатуру, а також Наклейку на корпус у 

разі відмови Учасника від договору купівлі-продажу Акційного товару на підставі 

положень Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року (за винятком ситуації, 

коли повернення здійснюється в результаті розгляду рекламації по добровільній або 

обов’язковій гарантії). Дане положення жодним чином не обмежує законне право 

споживача на відмову від договору купівлі-продажу укладеного дистанційно або за 

межами офісу підприємства. 
 
5.12. Один Учасник може скористатися Акцією кілька разів і отримати більше однієї Нагороди, 

Накладки на клавіатуру або Наклейки на корпус, якщо для отримання кожної з цих 

нагород будуть дотримані всі умови, викладені у Регламенті (тобто придбає відповідно 

більше Акційних товарів). Одне Підтвердження покупки дає право на отримання лише 

однієї Нагороди і Накладки на клавіатуру чи Наклейки на корпус, навіть якщо воно 

підтверджує покупку більше ніж одного Акційного товару та може бути заявлено для 

участі в Акції лише один раз. У разі отримання більше ніж однієї заявки (Анкети), поданої 

на підставі того самого Підтвердження покупки, Організатор розглядатиме лише ту 

заявку, яка надійшла до нього першою. 
 
5.13. Учасник не може передавати право на Нагороду, Накладку на клавіатуру чи Наклейку на 

корпус або вимагати їх вручення третім особам. Учасник не може вимагати обміну 

Нагороди, Накладки на клавіатуру чи Наклейки на корпус на нагороду іншого типу, 

збереження її особливих властивостей, отримання її в іншій формі (наприклад, в 

грошовому еквіваленті) або доставки в інший спосіб. 
 
6. РЕКЛАМАЦІЇ 
 
6.1.  Учасник Акції може подавати рекламації щодо її перебігу протягом усього періоду, але не 

пізніше 6 квітня 2023 року. (вирішальною є дата вручення рекламації Організатору). 



 
6.2. Рекламаційне звернення повинно бути надіслане рекомендованим листом на адресу 

Організатора: ТОВ «ACTIVE.PL командитне товариство», вул. Ґєвонт 38A, 92-116 Лодзь з 

поміткою «Святковий кешбек» - Рекламація» або електронною поштою на адресу 

cashback@lenovopolska.pl 
 
6.3. Рекламаційне звернення повинно містити: прізвище та ім’я особи, яка подає рекламацію, 

адресу для листування (якщо рекламація була надіслана рекомендованим листом), а 

також опис справи, якої стосується рекламація та вимогу щодо конкретної поведінки 

Організатора. 
 
6.4. Рекламації розглядаються протягом 7 днів від моменту їх отримання Організатором. 
 
6.5. Рішення щодо рекламації є остаточними та обов'язковими. Особа, яка подає рекламацію, 

буде повідомлена про рішення у той самий спосіб, у який вона подала рекламацію. 

Рекламаційне провадження є добровільним і не виключає права Учасника, який подав 

рекламацію, на задоволення своїх вимог через суд. 
 
7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
 
7.1. Адміністратором персональних даних фізичних осіб (Учасників та Партнерів), що 

обробляються у зв’язку з участю в Акції є ТОВ «Lenovo Technology B.V.» філія в Польщі з 

місцезнаходженням у Варшаві за адресою: вул. Готтліба Даймлера 1, 02-460 Варшава 

(Lenovo), адреса електронної пошти: privacy@lenovo.com. 
 
7.2. Детальну інформацію та умови обробки Lenovo персональних даних можна знайти в 

Політиці конфіденційності за посиланням: https://www.lenovo.com/pl/pl/privacy. 
 
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
8.1. З Регламентом можна ознайомитися в офісі Організатора та на сайті Акції. 
 
8.2. Підтвердження покупки є підтвердженням придбання Акційного товару, якщо відповідає 

наступним умовам: 
 

8.2.1. видається Партнером (суб’єктом, який фактично продає продукцію Lenovo у 
звичайній або дистанційній формі) і не є підробкою чи фальсифікацією; 

 

8.2.2. не пошкоджений, тобто не викликає сумнівів щодо його змісту чи його 

автентичності, і, зокрема, не порізаний, не обрізаний, не розірваний, не розмитий, 

чіткий, і не є поєднанням двох різних документів про купівлю; 
 

8.2.3. у списку покупок на документі про закупівлю є слово, яке дозволяє встановити, що 

покупка стосувалася Акційного товару або на документі про закупівлю є анотація 

магазину (Партнера), яка дозволяє встановити, що покупка стосувалась Акційного 

товару. 
 
8.3. Організатор залишає за собою право змінювати Регламент та умови Акції протягом її дії, 

якщо це обґрунтовано метою Акції та не впливає на погіршення умов участі у Акції, 

водночас ці зміни не можуть порушувати права, які вже набули Учасники. Про зміни в 

Регламенті повідомляється на сайті Акції та у повідомленні, надісланому на адреси 

електронної пошти Учасників, зазначені в Анкеті. 
 
8.4. Акція не є азартною грою, взаємною ставкою, картковою грою чи грою на ігрових 

автоматах, результат яких залежить від випадку в розумінні ст. 2 Закону про азартні ігри. 
 
8.5. Акція є публічною обіцянкою Організатора в розумінні ст. 919-921 Цивільного кодексу. 
 
8.6. У питаннях, не передбачених Регламентом, застосовуються чинні положення польського 

законодавства, зокрема положення Цивільного кодексу. Регламент підлягає виключній 

юрисдикції загальних польських судів. 
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ДОДАТОК 1 
 

ЗАЯВА НАГОРОЖЕНОГО УЧАСНИКА 
 

(ПРОТОКОЛ) 
 
У зв'язку з інформацією про присудження нагороди в акції «Святковий кешбек» надаю свої дані, 
необхідні для видачі нагороди:  
 
 

 

ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ 
 
 

МОБІЛЬНИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ТА E-  
MAIL 

(зазначені в анкеті) 
 

 

НОМЕР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ 
 

 

АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ  
 
 

 

Я підтверджую, що покупка Акційного товару, яка є підставою для моєї участі в Акції, не 
скасовувалась, зокрема цей Товар мною не повертався. 
 
Крім того, я заявляю, що не належу до категорії осіб, участь яких в Акції виключена – відповідно 
до пункту 2.4. Регламенту проведення Акції. 

 

ДАТА ТА РОЗРІБЛИВИЙ ПІДПИС УЧАСНИКА 
 

……………..……………………………………………………. 

 

Надішліть чітку фотографію або скан-копію заповненого протоколу у відповідь на 

електронний лист з інформацією про присуджену нагороду. Нагороду (як повернення готівки 

за покупку, так і матеріальну нагороду) Ви тримаєте протягом наступних 14 днів від моменту 

відправлення протоколу Організатору. Якщо Ви не отримаєте нагороду протягом цього часу, 

будь ласка, негайно зв’яжіться з нами на електронну адресу: cashback@lenovopolska.pl в 

іншому випадку ми вважатимемо, що нагорода Вам успішно доставлена. 

mailto:cashback@lenovopolska.pl

