REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ: ATODERMisie
§ 1 Nazwa Akcji promocyjnej
1.1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Akcja
promocyjna ATODERMisie” zwana dalej „Akcja promocyjna”.
§ 2 Organizator Akcji promocyjnej

2.1

Organizatorem Akcji promocyjnej jest NAOS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-703) przy
ul. Dekerta 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000136253, Regon: 357 222 936,
NIP: 676-21-67-368, zwana dalej
„Organizatorem”.
§ 3 Postanowienie ogólne

3.1
3.2
3.3

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej, które
uczestnik Akcji promocyjnej akceptuje poprzez oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 23.03.2018 r. o godzinie 00:00:01 i kończy się w dniu
31.12.2018 r. o godzinie 23:59:59.
§ 4 Miejsce Akcji promocyjnej

4.1
4.2

Akcja promocyjna odbywa się w aptekach partnerskich, które biorą udział w Akcji promocyjnej.
Lista aptek partnerskich dostępna jest na stronie www.zsercemoatopii.pl
Lista aptek partnerskich może ulec zmianie.
§ 5 Uczestnicy Akcji promocyjnej

5.1 Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 2.2., które jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego dokonają w czasie trwania Programu zakupu produktów
zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
5.2 Osoby, które spełniają warunki udziału w Akcji oraz w sposób prawidłowy zgodnie z Regulaminem
przystąpiły do Akcji zwane są w dalej „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
5.3 Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami
Regulaminu.
5.4 W razie naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym warunków uczestnictwa w
Akcji promocyjnej, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Akcji.
§ 6 Zasady Akcji promocyjnej
6.1 Akcja promocyjna polega na zakupie przez Uczestnika produktów marki Bioderma z linii Atoderm i
otrzymaniu naklejki za zakup produktu, przy czym zakup w sumie 5 produktów marki Bioderma z linii
Atoderm uprawiania Uczestnika do otrzymania zabawki ATODERMiś.
6.2 W ramach Akcji Uczestnik za każdy zakup dowolnego produktu Bioderma z linii Atoderm o pojemności
200 ml, Bioderma z linii Atoderm o pojemności 500 ml, Bioderma z linii Atoderm o pojemności 1 l
i/lub Bioderma Atoderm SOS Spray 50 ml otrzyma naklejkę wraz z kartą lojalnościową do naklejania
naklejek. Zakup 5 produktów Bioderma z linii Atoderm potwierdzony naklejkami wraz z paragonami
fiskalnymi uprawnia Uczestnika do otrzymania w prezencie 1 sztuki zabawki ATODERMiś.

6.3 Do otrzymania zabawki ATODERMiś w prezencie upoważniają naklejki otrzymane za zakupy
produktów dokonane wyłącznie w Aptekach, które biorą udział w Akcji promocyjnej, a których lista
dostępna jest na www.zsercemoatopii.pl
6.4 Aby przystąpić do Akcji promocyjnej oraz korzystać z prawa do otrzymania zabawki ATODERMiś każdy
z Uczestników powinien:
- uzbierać 5 naklejek potwierdzających zakup Produktów biorących udział w Akcji. Naklejki wydają
Apteki partnerskie uczestniczące w Akcji. Za wydawanie naklejek zgodnie z Regulaminem
odpowiadają Apteki.
- zachować oryginalne paragony fiskalne potwierdzające zakup 5 Produktów w czasie trwania
Akcji promocyjnej. Zakup musi zostać dokonany w terminie od 23.03.2018 do 31.12.2018.
- podpiąć paragony fiskalne potwierdzające zakup 5 Produktów z linii Atoderm o pojemności 200
ml i większej i/lub Atoderm SOS Spray 50 ml
- wymienić 5 naklejek wraz z paragonami na zabawkę ATODERMisia. Za wydawanie
ATODERMisiów zgodnie z Regulaminem odpowiadają Apteki partnerskie uczestniczące w akcji.
6.5 Liczba ATODERMisiów jest ograniczona do 7000 (siedem tysięcy) sztuk. O otrzymaniu ATODERMisia
decyduje jego dostępność w Aptece.
6.6 Uczestnik otrzymuje ATODERMisia podczas zakupu piątego Produktu w aptece – warunkiem jest
przedstawienie w tej aptece karty lojalnościowej z naklejonymi 4 naklejkami i podpiętymi paragonami
oraz otrzymanie piątej naklejki i paragonu podczas zakupów, a także dostępność ATODERMisia w
Aptece. Uczestnik nie może otrzymać ATODERMisia w aptece, w której nie dokonał ostatniego
zakupu. Uczestnik, który chce odebrać ATODERMisia musi zostawić w Aptece kartę lojalnościową
wraz z naklejkami i paragonami fiskalnymi.
§ 7 Nagrody
7.1 Nagrodą w Akcji promocyjnej jest zabawka ATODERMiś.
7.2 Nagród nie można zamienić na równowartość pieniężną.
7.3 Nagrody wydawane wyłącznie w Aptekach, które biorą udział w Akcji promocyjnej, których lista
dostępna jest na www.zsercemoatopii.pl
7.4 Za wydawanie Nagród odpowiadają Apteki uczestniczące w Akcji.
7.5 Liczba Nagród jest ograniczona – 7000 sztuk. Obowiązuje kolejność zgłoszeń i dostępność Nagród w
Aptece.
§8 Reklamacje
8.1 Reklamacje związane z Akcją promocyjną mogą być zgłaszane w formie pisemnej i przesłane mailowo
na adres Organizatora : consumer@pl.naos.com
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika z prośbą o udzielenie dodatkowych
wyjaśnień, co do przedmiotu i treści reklamacji.
8.3 Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazane Uczestnikowi w formie pisemnej i
przesłane mailowo na adres podany w reklamacji.

§9 Postanowienia końcowe
9.1 Regulamin Akcji promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.zsercemoatopii.pl.
9.2 Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt
68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361).

