R E G U L A M I N AKCJI
„Rabat 40% na 1 produkty marki AURIGA z kuponem rabatowym z magazynów
ELLE, GLAMOUR I INSTYLE i GALA w dniach 3-4 października 2015”
1. Zasady ogólne
1.1. Organizatorem akcji jest Bio-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000060390
(zwany dalej „Bio-Profil” i/lub
„Organizatorem”).
1.2. Akcja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem
(zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
1.3. W terminie wskazanym w punkcie 1.5 Regulaminu Organizator
przeprowadzi akcję promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w
drogeriach i perfumeriach Super-Pharm. Mechanizm akcji promocyjnej: Rabat
40% na produkty marki AURIGA z kuponem rabatowym z magazynów ELLE,
GLAMOUR, INSTYLE i GALA w dniach 3-4 października 2015 (dalej „Promocja”).
1.4. Promocja obowiązuje w drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na
terenie Polski. Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm.
1.5. Promocja obowiązuje w dniach 3-4 października 2015 lub do wyczerpania
zapasów promocyjnych.
2. Warunki akcji
2.1
Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która zakupi numer
Elle (WYDANIE NR 10/2015, DATA EMISJI 2.09.2015) lub Glamour (WYDANIE NR
10/2015, DATA EMISJI: 24.09.2015) lub In style (WYDANIE 10/2015, DATA EMISJI
NA RYNKU: 9.09.2015) lub Gala (WYDANIE NR 18/2015, DATA EMISJI: 28.09.2015)
i zechce skorzystać z zamieszczonego w nim kuponu rabatowego na produkty
marki AURIGA. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek
skorzystania z oferowanego rabatu (dalej „Uczestnik”).
2.2. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej i skorzystania z rabatu
promocyjnego jest zakup produktu marki AURIGA oraz okazanie przed
dokonaniem zakupu kuponu rabatowego z magazynów Elle lub Glamour lub In
style lub Gala w kasie drogerii Super- Pharm w dniach 3-4.10.2015, a następnie
umożliwienie
sprzedawcy
opieczętowania
kuponu
rabatowego
jako
wykorzystanego.
2.3. Do uzyskania rabatu w drogerii Superpharm upoważnia jedynie ważny
kupon rabatowy umożliwiający zakup tj. oryginalny pochodzący z Elle (WYDANIE
NR 10/2015, DATA EMISJI 2.09.2015) lub Glamour (WYDANIE NR 10/2015, DATA
EMISJI: 24.09.2015) lub In style (WYDANIE 10/2015, DATA EMISJI NA RYNKU:
9.09.2015) lub Gala (WYDANIE NR 18/2015, DATA EMISJI: 28.09.2015).

2.4. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym w p. 1.5. powyżej lub do
wyczerpania zapasów.
2.5. Każdy kupon rabatowy upoważnia do zakupu maks. 3 sztuk produktów
marki AURIGA z rabatem 40% od ceny regularnej w drogerii Super - Pharm.
2.6. Promocja rabat 40% oznacza, że rabat na zakupiony produkt naliczany jest
od ceny regularnej.
2.7.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

2.8.

Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

2.9.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

3.

Reklamacje

3.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją
promocyjną. Wszelkie ewentualne reklamacje, związane ze sposobem przebiegu
Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest w terminie 7 dni
od zakończenia Akcji Promocyjnej za pośrednictwem drogerii Super - Pharm w
której doszło do nabycia produktu w ramach Promocji, skierować na piśmie do
Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Skarga złożona
po upływie wskazanego terminu, jak również w formie innej niż pisemna, nie
będzie rozpatrywana.
3.2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu
poprzednim nie będą rozpatrywane.
3.3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
otrzymania, chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten
będzie musiał zostać wydłużony. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu
reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

4.

Postanowienia końcowe.

4.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach biorących udział w akcji
promocyjnej oraz siedzibie Organizatora.
4.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Wszelkie zmiany Regulaminu,
będą dokonywane w drodze pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora, w
drogeriach Super-Pharm. Zmiana Regulaminu obowiązuje z dniem jej publikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, w tym również w czasie trwania Promocji.
4.3.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 października do dnia 4
października 2015 roku.

