REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„GWARANCJA SMAKOWITOŚCI”
I. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia i realizacji akcji promocyjnej pod nazwą
„Gwarancja Smakowitości”.
II. Organizatorem akcji promocyjnej jest Petvita Corporation Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000581123, NIP: 7010513199, REGON: 362753443.

III WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ „GWARANCJA SMAKOWITOŚCI”
3.1 Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne nabywające produkty promocyjne marki Petvita w
punkcie sprzedaży, jako konsumenci (dalej: „Uczestnicy”). Uczestnicy w dniu dokonywania zakupu produktów
promocyjnych muszą być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2 Okres trwania niniejszej promocji trwa do wyczerpania budżetu przeznaczonego na realizację akcji promocyjnej.
3.2.1 W przypadku wykorzystania budżetu przeznaczonego na realizację niniejszej akcji promocyjnej,
Organizator poinformuje uczestników o jej zakończeniu drogą elektroniczną, za pomocą portalu
społecznościowego www.facebook.pl
3.3 Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w akcji tylko raz. Przez cały czas trwania promocji będzie uwzględnione
tylko jedno zgłoszenie wzięcia udziału w akcji promocyjnej pochodzące z jednego gospodarstwa domowego.
3.3.1 W przypadku otrzymania kilku zgłoszeń od uczestników reprezentujących jedno gospodarstwo domowe
rozpatrywane będzie pierwsze otrzymane zgłoszenie.
3.3.2 Przez „zgłoszenie przesłane z jednego gospodarstwa domowego” rozumie się zgłoszenie przesłane przez
uczestników posiadających to samo miejsce zamieszkania podane także w treści zgłoszenia: miejscowość,
ulicę, numer budynku, numer lokalu. Poza tym każdy Uczestnik może w Promocji wziąć udział tylko 1 (jeden)
raz.
Oznacza to, że Uczestnik nie może zgłosić udziału dla 2 (dwóch) gospodarstw domowych.
3.4 Akcja przewiduje możliwość zwrócenia jednego produktu marki Petvita zakupionego w okresie trwania akcji
promocyjnej.
3.5 Zgłoszenie uczestnictwa w akcji promocyjnej jest równoznaczne z wypełnieniem formularza reklamacyjnego,
przekazaniem wypełnionego i podpisanego oryginału formularza wraz ze zwracanym produktem w miejscu, w którym
dokonano zakupu lub na adres firmy Petvita Corporation, oraz przesłaniem na adres mailowy
marketing@petvita.com.pl kopii formularza wraz z czytelnym skanem paragonu i numerem przewozowym paczki (jeśli
wysłana została drogą pocztową).

IV. ZASADY ZWROTU PRODUKTU MARKI PETVITA
4.1 Dopuszczalne jest zwracanie produktu z ubytkami nie przekraczającymi 20% przy karmie o gramaturze 2,5 kg
(500 g), oraz 10% przy karmie o gramaturze 14 kg (1,4 kg).
4.2 Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej jest zobowiązany do zwrócenia produktu marki Petvita w
oryginalnym opakowaniu, w którym zakupił produkt.
4.2.1 Zgłoszenie Uczestnika, który zwrócił produkt w innym opakowaniu, niż oryginalne
nie zostanie rozpatrzone.
4.3 Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej ma prawo zwrócić produkt marki Petvita osobiście w siedzibie

sklepu, w którym został zakupiony produkt lub drogą pocztową, na adres zawarty w punkcie II niniejszego regulaminu.
4.4 Obowiązkiem uczestnika jest zaklejenie i zabezpieczenie opakowania zwracanego Produktu Promocyjnego w taki
sposób, aby zapewnić, że karma nie wysypie się z opakowania w trakcie jego transportu do Organizatora.
4.5 Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zgłoszenia uczestnika, który nie spełnił wymagań zawartych w
punktach 4.1-4.4 niniejszego regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.1 Regulamin podlega przepisom prawa.
1.2 Wszelkie dane osobowe podawane przez uczestników akcji promocyjnej wykorzystywane są przez Organizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenie akcji promocyjnej.
1.3 Spełnienie wszystkich postanowień regulaminu gwarantuje udział w akcji promocyjnej.

