REGULAMIN
PROMOCJI "KUPON RABATOWY OILLAN BABY (Październik 2015)"
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Promocja pod nazwą "KUPON RABATOWY OILLAN BABY (Październik 2015)"
zwana dalej Promocją, organizowana jest przez OCEANIC SA. z siedzibą w
Sopocie, ul. Łokietka 58, zwaną dalej "Organizatorem".
Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 08.10.2015 r. od godziny
00:00:00 do dnia 05.11.2015 r. do godziny 24:00:00.
Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w
drogeriach SUPER-PHARM.
Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej www.oillan.pl, zwanej dalej "Stroną internetową".
§ 2. ZASADY PROMOCJI
W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy.
Kupon rabatowy zostanie wydrukowany w numerze 11 gazety "Dziecko" oraz w
numerze 11 gazety "Mamo to ja".
Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym
mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
może zrealizować kupon w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowej 40 %-wej zniżki na zakupy
produktów z serii Oillan baby, zrealizowane w punktach sprzedaży drogerii
SUPER-PHARM. Wykaz punktów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu.
Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez przekazanie
kuponu celem zeskanowania przy kasie w punkcie sieci SUPER-PHARM.
Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania
równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
§ 3. REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie
pisemnej w terminie od dnia 08.10.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. na adres
podany w § 1 ust.1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data
stempla pocztowego, z tym, że nie będą uwzględniane reklamacje doręczone
Organizatorowi po dniu 15.12.2015r.). Powyższe zapisy nie dotyczą reklamacji
samych produktów, które rozpatrywane będą w oparciu o zapisy ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o
stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie
kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd
powszechny.
Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Załącznik nr 1
Adresy punktów uczestniczących w Promocji

