Regulamin sprzedaży premiowej pt. „PRO PLAN PUPPY ”
(dalej: Regulamin)
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Organizatorem sprzedaży premiowej pt. „PRO PLAN PUPPY” (zwanej dalej: Promocją lub
Sprzedażą Premiową) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej
8, kod poczt. 60-413, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 779-21-83071 (dalej: Organizator).
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Organizator działania na zlecenie Nestle Polska S.A., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32, 02-672
Warszawa (dalej: Nestle).
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Sprzedaż Premiowa odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od
1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. (dalej: czas trwania Promocji). W tym okresie należy
wysłać zgłoszenie udziału w Promocji zgodnie z pkt. 7-8 Regulaminu.
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Promocją objęte są produkty oferowane pod marką PRO PLAN PUPPY przeznaczone dla szczeniąt
ras małych, średnich oraz dużych, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej:
Produkty Promocyjne), dostępne w sklepach zoologicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
biorących udział w Promocji. Sklepy zoologiczne biorące udział w Promocji oznaczone są specjalną
komunikacją promocyjną informującą o Promocji.
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Sprzedaż Premiowa przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, kupujących Produkty
Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkałych w Polsce,
które w czasie trwania Promocji zakupią wymaganą liczbę Produktów Promocyjnych oraz zgłoszą
swój udział w Promocji stosownie do postanowień Regulaminu (dalej: Uczestnicy). W Promocji
nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia): Organizatora, Nestle
Polska S.A., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
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Udział w Promocji jest dobrowolny.
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Do odbioru nagrody w Promocji uprawniony jest Uczestnik, który w trakcie czasu trwania
Promocji:
7.1

dokona w sklepie zoologicznym biorącym udział w Promocji zakupu co najmniej
1 (słownie: jednego) zestawu startowego dla średnich i dużych ras pt. „Zestaw dla
szczeniaka”, w którym znajdować się będzie kupon promocyjny z kodem (dalej: Kupon
Promocyjny), uprawniający do otrzymania zwrotu 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) za
kolejny zakup wskazanego Produktu Promocyjnego w formacje 12kg; lub

7.2

dokona w sklepie zoologicznym biorącym udział w Promocji zakupu co najmniej
1 (słownie: jednego) pakietu startowego dla małych ras pt. „Zestaw dla szczeniaka”,
w którym znajdować się będzie kupon promocyjny z kodem (dalej: Kupon Promocyjny),
uprawniający do otrzymania zwrotu 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za kolejny zakup
wskazanego Produktu Promocyjnego w formacje 3kg;

7.3

lub odbierze w klinice weterynaryjnej biorącej udział w Promocji, zestaw promocyjny
pt. „Zestaw dla Twojego Szczenięcia” w którym znajdować się będzie kupon promocyjny
z kodem (dalej: Kupon Promocyjny), uprawniający do otrzymania zwrotu 40 zł (słownie:
czterdzieści złotych) za zakup wskazanego Produktu Promocyjnego w formacje 12kg;

7.4

dokona następnie zakupu jedną transakcją (tzn. stwierdzoną na jednym paragonie
fiskalnym) przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego;
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7.5

zarejestruje zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych poprzez formularz zgłoszeniowy
oraz załączy skan paragonu fiskalnego stwierdzającego zakup Produktu lub Produktów
Promocyjnych na stronie internetowej www.optymalnystart.pl (dalej: Formularz).
Za chwilę zarejestrowania zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych poprzez
Formularz uważa się wpływ zgodnego z Regulaminem Formularza na serwer
teleinformatyczny Organizatora.

7.6

lub wyśle Organizatorowi wypełniony Kupon Promocyjny wraz z kopią paragonu fiskalnego
stwierdzającego zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych na adres: Albedo Marketing
Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań (dalej: Zgłoszenie).
O zachowaniu daty wysłania Zgłoszenia w Promocji decyduje data stempla pocztowego –
data nadania, jednakże Zgłoszenie musi dotrzeć na ww. adres nie później niż w terminie 7
dni od daty nadania.
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9

Prawidłowo wypełniony Formularz na www, powinien zawierać następujące dane:
8.1

imię i nazwisko Uczestnika;

8.2

adres zamieszkania Uczestnika;

8.3

numer telefonu Uczestnika;

8.4

adres e-mail Uczestnika;

8.5

dane psa Uczestnika;

8.6

skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu lub Produktów Promocyjnych (paragonu
fiskalnego) z właściwym opisem, załączony do Formularza w formie pliku o formacie *.jpg
w rozmiarze maksymalnym 3MB;

8.7

unikalny kod z Kuponu Promocyjnego;

8.8

numer rachunku bankowego Uczestnika, na który ma zostać wypłacona nagroda.

Prawidłowo wypełniony Kupon wysłany pocztą, powinien zawierać następujące dane:
9.1

imię i nazwisko Uczestnika;

9.2

adres zamieszkania Uczestnika;

9.3

numer telefonu Uczestnika;

9.4

adres e-mail Uczestnika;

9.5

dane psa Uczestnika;

9.6

znaczek z opakowania Produktu Promocyjnego 12 kg lub 7 kg o których mowa w zał. nr 1

9.7

oryginał dowodu zakupu (paragonu fiskalnego) Produktu lub Produktów Promocyjnych z
właściwym opisem,

9.8

numer rachunku bankowego Uczestnika, na który ma zostać wypłacona nagroda.

10 W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków wskazanych w pkt. 7-9 Regulaminu, otrzyma
on od Organizatora nagrodę w postaci zwrotu 40 zł (słownie: czterdziestu złotych) lub 15 zł
(słownie: piętnastu złotych) za zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych wynikającej z
dowodu zakupu (paragonu fiskalnego), o którym mowa w pkt. 8.6 oraz 9.7 Regulaminu, jednakże
łącznie nie więcej niż 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych).
11 Jeden kod z Kuponu Promocyjnego może być wykorzystany (zgłoszony) przez Uczestnika
w Promocji tylko jeden raz i tylko dla jednego dowodu zakupu Produktu lub Produktów
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Promocyjnych (paragonu fiskalnego). Jeden dowód zakupu Produktu lub Produktów
Promocyjnych (paragon fiskalny) również może być wykorzystany (zgłoszony) przez Uczestnika w
Promocji tylko jeden raz w Formularzu lub Kuponie o których mowa w pkt. 8 i 9 Regulaminu.
12 Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek
z warunków wynikających z Regulaminu, zwłaszcza w przypadku niepełnego uzupełnienia Kuponu
lub Formularza, tj. bez podania wszystkich danych, o których mowa w pkt. 8 i 9 Regulaminu.
13 Nagroda zostanie wydana poprzez przelew na rachunek bankowy Uczestnika o numerze podanym
w Formularzu lub Kuponu, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Organizatora prawidłowo zarejestrowanego Formularza.
14 W trakcie trwania Promocji jeden Uczestnik może otrzymać Nagrodę tylko jeden raz na 3 (słownie:
trzy) miesiące. Oznacza to, że Uczestnik może otrzymać nie więcej niż trzy Nagrody w całym
okresie trwania Promocji. Każde kolejne zgłoszenie spełniające warunki określone w pkt. 7, 8 i 9
Regulaminu Uczestnik może wysłać nie wcześniej, niż z chwilą rozpoczęcia kolejnego 3miesięcznego okresu, następującego po okresie, w którym dokonano poprzedniego zgłoszenia. W
przypadku wysłania kolejnego zgłoszenia wcześniej niż w terminie opisanym w zdaniu
poprzednim, Nagroda zostanie Uczestnikowi wydana po upływie co najmniej kolejnych 3 (słownie:
trzech) miesięcy, od dnia wysłania poprzedniego zgłoszenia.
15 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano w Regulaminie
sposobu wydania Nagród, ani też zastrzeżenia ich szczególnych właściwości, jak również wypłaty
ich ekwiwalentu pieniężnego.
16 Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w czasie trwania Promocji, a także po jego
zakończeniu, jednakże wówczas nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Nagrody.
Reklamacja powinna zostać złożona na adres: Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60413 Poznań. Reklamacja powinna mieć formę pisemną oraz powinna zawierać: dopisek
„Reklamacja – PRO PLAN PUPPY”, imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, jak również wskazanie
podstaw reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator
poinformuje Uczestnika o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji na piśmie – listem poleconym
nadanym w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest
dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. O zachowaniu terminu do składania
reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na ww. adres Organizatora.
17 Dane osobowe Uczestnika podane przez niego na Formularzu lub Kuponie będą przetwarzane
przez Organizatora w celu realizacji Promocji, w tym w szczególności w celu wysyłania Nagród.
18 Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Nestle Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32, 02-671 Warszawa. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny,
jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Promocji oraz odebrania Nagrody.
19 Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne (np. plakaty,
ulotki), w tym materiały umieszczone w sklepach zoologicznych lub gabinetach weterynaryjnych
biorących udział w Promocji oraz informacje umieszczone na stronie internetowej
www.optymalnystart.pl oraz www.purina-proplan.pl
20 Kody stanowiące podstawę dokonanego Zgłoszenia stanowią część dokumentacji Promocji
należącej do Organizatora i co do zasady nie podlegają zwrotowi na rzecz Uczestnika.
21 Informacji o Promocji udziela Organizator pod numerem telefonu: 801300303 oraz przez e-mail:
purina@albedomarketing.pl.
22 Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną
na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie również
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w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Promocji
www.optymalnystart.pl oraz www.purina-proplan.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione
celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany
te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie
powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz stosowną informację na stronie
internetowej Promocji www.optymalnystart.pl oraz www.purina-proplan.pl.
23 Warunkiem udziału w Promocji jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią
Regulaminu oraz jej akceptacja.
24 Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
25 Promocja jest realizowana przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919921 Kodeksu cywilnego.
26 Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy
od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
27 Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.

4

Załącznik nr 1
WYKAZ PRODUKTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI

kod
12272434
12272550
12272433
12272431
12272432

kod
12272132

Nazwa produktu
PRO PLAN MEDIUM PUPPY OPTI START
PRO PLAN MEDIUM PUPPY Sensitive Digestion OPTI DIGEST
PRO PLAN MEDIUM PUPPY Sensitive Skin OPTI DERMA
PRO PLAN LARGE ROBUST PUPPY OPTI START
PRO PLAN LARGE ATHLETIC PUPPY OPTI START

Nazwa produktu
PRO PLAN SMALL & MINI PUPPY OPTI START

masa
jedn. w g.

EAN opakow.
jednost.

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

761 3035 12040 2
761 3035 12265 9
761 3035 12038 9
761 3035 12034 1
761 3035 12036 5

masa
jedn. w g.

EAN opakow.
jednost.

3 000

7613035114340
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