REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ USŁUG
„PRO PLAN STERILISED DLA KOTA PO STERYLIZACJI I KASTRACJI”
(dalej: „Regulamin”)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej usług pt. „PRO PLAN STERILISED DLA KOTA
PO STERYLIZACJI I KASTRACJI” (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3,
60-623 Poznań, 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 100.000,00 zł, NIP 779-21-83-071 (dalej: Organizator).

1.2.

Promocja odbywać się będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 marca 2018
roku do 31 maja 2018 roku lub do wyczerpania łącznej puli nagród zgodnie z pkt 2.13. i pkt 2.14.
Regulaminu. Czynności związane z postępowaniem reklamacyjnym zostaną zakończone do dnia
29 czerwca 2018 r.

1.3.

Promocja przeprowadzana jest w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w których obecne są materiały promocyjne związane z Promocją
(dalej: Kliniki).

1.4.

Promocją objęty jest zakup usługi wizyty w Klinice i wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji
kota (dalej: Usługa Promocyjna).

1.5.

Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne (np. plakaty,
ulotki), w tym materiały dostępne w Klinikach oraz na stronie internetowej
www.optymalnystart.pl.

1.6.

Udział w Promocji jest dobrowolny.

1.7.

Warunkiem udziału w Promocji jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią
Regulaminu oraz jego akceptacja.

1.8.

Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora
w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.9.

Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI ORAZ PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

2.1.

W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oraz
nabywające Usługi Promocyjne dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub zawodową, tzn. w charakterze konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego1 (dalej: Uczestnicy).

2.2.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia): Albedo
Marketing sp. z o.o. oraz NESTLÉ Polska S.A., a także członkowie ich rodzin. Przez członków
rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów
prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające
z pracownikiem w stosunku przysposobienia.

2.3.

W Promocji przewidziano do wydania łącznie 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk nagród –
pakietów produktów PRO PLAN Sterilised dla kotów po zabiegu sterylizacji lub kastracji
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Art. 22¹ Kodeksu cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”
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o wartości jednostkowej 46,99 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych 99/100) brutto każdy (dalej:
Pakiet). W skład pojedynczego Pakietu wchodzi:
2.3.1. „Poradnik dla właścicieli kotów po zabiegu sterylizacji Purina® PRO PLAN®”;
2.3.2. karma sucha Pro Plan Sterilised Indyk 400g;
2.3.3. 2 x saszetka karmy mokrej Pro Plan Nutri Nutrisavour 85g;
2.3.4. kupon promocyjny z unikatowym kodem uprawniającym do uzyskania kodu rabatowego
o wartości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) przy zakupie karmy dla kota: Pro
Plan Sterilised Indyk 1,5 kg, Pro Plan Sterilised Łosoś 1,5 kg albo Pro Plan Sterilised 7+
1,5 kg w sklepie internetowym www.zooexpress.pl (dalej: Kupon).
2.4.

Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać w niej Pakiet Uczestnik powinien w okresie od 1 marca
2018 r. do 31 maja 2018 r. skorzystać z Usługi Promocyjnej w Klinice.

2.5.

Pakiet zostanie wydany Uczestnikowi bezpośrednio po skorzystaniu przez niego w Klinice
z Usługi Promocyjnej i wyrażeniu przez Uczestnika chęci udziału w Promocji.

2.6.

Aby uzyskać kod rabatowy, o którym mowa w pkt 2.3.4. Regulaminu (dalej: Kod Rabatowy)
Uczestnik powinien zarejestrować unikatowy kod z Kuponu poprzez formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej www.optymalnystart.pl (dalej: Formularz). Za chwilę zarejestrowania kodu
poprzez Formularz uważa się wpływ zgodnego z Regulaminem Formularza na serwer
teleinformatyczny Organizatora.

2.7.

Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać następujące dane:
2.7.1.

imię i nazwisko Uczestnika;

2.7.2.

adres zamieszkania Uczestnika;

2.7.3.

numer telefonu Uczestnika;

2.7.4.

adres e-mail Uczestnika;

2.7.5.

dane kota Uczestnika;

2.7.6.

unikalny kod z Kuponu.

2.8.

Kod Rabatowy zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu.

2.9.

Kod Rabatowy może być wykorzystany nie później niż do dnia 25.05.2018 r.

2.10. Jeden kod z Kuponu może być wykorzystany (zgłoszony) przez Uczestnika w Promocji tylko jeden
raz.
2.11. W Promocji jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden Pakiet za jedną Usługę
Promocyjną dotyczącą każdego posiadanego przez siebie kota, ale nie więcej niż łącznie dwa
Pakiety w całej Promocji i przez to nie więcej niż dwa Kody Rabatowe.
2.12. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano w Regulaminie
sposobu wydania Pakietów, zastrzeżenia ich szczególnych właściwości, jak również wypłaty ich
ekwiwalentu pieniężnego.
2.13. Pula Pakietów przeznaczonych zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu do wydania w Promocji zostanie
odpowiednio podzielona na poszczególne Kliniki, z uwzględnieniem np. ich położenia.
W przypadku, gdy pula Pakietów w danej Klinice wyczerpie się, nie ma już możliwości otrzymania
w niej Pakietów.
2.14. W przypadku wyczerpania całej puli Pakietów przeznaczonych do wydania w Promocji przed
upływem dnia 31 maja 2018 roku Promocja ulega zakończeniu i nie będą już w niej wydawane
żadne Pakiety. Organizator poinformuje o takiej okoliczności na stronie internetowej Promocji
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oraz zapewni usunięcie materiałów promocyjnych z Klinik. Wszelkie zakupy Usług Promocyjnych
przez Uczestników dokonane po wyczerpaniu się puli Pakietów przeznaczonych do wydania w
Promocji, czy to w danej Klinice, czy w ogóle w całej Promocji, nie będą brane pod uwagę.
2.15. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób
fizycznych.
2.16. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo
do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.
2.17. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa
do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
3.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 15.06.2018 roku. Za termin
zgłoszenia reklamacji poczytuje się dzień nadania pisma do Organizatora. Reklamacje
dostarczone po 22.06.2018 roku nie będą uwzględniane.

3.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Organizatora z dopiskiem "Reklamacja – PRO PLAN STERILISED DLA KOTA PO STERYLIZACJI
I KASTRACJI". Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Reklamacja
powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu
komórkowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także
żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3.3.

Informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłane będą w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania.

3.4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest NESTLÉ Polska
Spółka Akcyjna, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże może być konieczne dla wzięcia udziału w Promocji i uzyskania w niej
nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane
osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji,
w tym na potrzeby wydania Nagród oraz postępowania reklamacyjnego.

4.2.

Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną
Organizatorowi na adres, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny będzie również na
stronie internetowej Promocji www.optymalnystart.pl.

4.3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia Regulaminu,
a w szczególności:
4.3.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą
swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
4.3.2. prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad
funkcjonowania Promocji;
4.3.3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub
NESTLÉ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

4.4.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji
w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na
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pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, a zmiany te nie mogą również naruszać praw
już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez
zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz informację na stronie internetowej Promocji
www.optymalnystart.pl.
Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
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