REGULAMIN AKCJI
10 zł rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym
1. Zasady ogólne
1.1.

Organizatorem akcji jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000083512, NIP 525-21-75-977, REGON 016317049,
kapitał zakładowy w wysokości 410.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2.

Akcja promocyjna organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwany
dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W terminie
wskazanym w punkcie 1.4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję promocyjną polegającą
na możliwości realizacji w drogerii stacjonarnej lub internetowej kuponu rabatowego, o
którym mowa w punkcie 2 Regulaminu.

1.3.

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w sklepie internetowym oraz drogeriach
stacjonarnych Organizatora. Promocja nie obowiązuje w aptekach ani e-aptece Super-Pharm.

1.4.

Promocja obowiązuje w dniach 28.06.2018-12.08.2018 r., bez uszczerbku dla postanowienia
punktu 2.1 i wyznaczonego tam terminu na nabycie kuponu rabatowego.

2.
2.1.

Informacje o kuponie rabatowym
Kupon rabatowy jest przyznawany klientom drogerii internetowej Super-Pharm po dokonaniu
dowolnych zakupów na stronie superpharm.pl w okresie od 28.06.2018 do 31.07.2018 r. oraz
wybraniu jako formy dostawy ‘odbioru osobistego’ w dowolnym punkcie sprzedaży
Organizatora.

2.2.

Kupon rabatowy upoważnia do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 10 złotych na
zakup dowolnych produktów w drogeriach stacjonarnych lub drogerii internetowej SuperPharm na kwotę przynajmniej 50 złotych brutto. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę. W
przypadku zakupu poniżej 50 zł kupon nie może być realizowany. Kupon nie łączy się z innymi
kuponami. Na jednym paragonie można zrealizować tylko 1 kupon, niezależnie od wartości
zakupów.

2.3.

Kupon rabatowy dołączany jest do przesyłki zawierającej zamówienie internetowe.

2.4.

Kupon rabatowy zachowywany jest przez kasjera jako dowód uczestnictwa w promocji. Kupon
rabatowy ważny jest do 12.08.2018 i jego okres ważności nie może zostać wydłużony.
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3.

Warunki akcji

3.1. Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient (dalej „Uczestnik”) spełniający łącznie poniższe
warunki:
A) Złoży zamówienie w sklepie internetowym Super-Pharm na superpharm.pl
B) Jako formę dostawy zamówienia wybierze ‘odbiór osobisty’ w dowolnym punkcie
sprzedaży Organizatora
C) Odbierze zamówienie w wybranym przez siebie sklepie stacjonarnym
D) Zrobi zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym o wartości min. 50 zł
E) W trakcie zakupów poda kasjerowi kupon promocyjny, który był dołączony do zamówienia
internetowego lub w przypadku sklepu internetowego w koszyku w polu ‘Wpisz kod
rabatowy’ wpisze kod kreskowy zamieszczony na kuponie.
3.2.

4.
4.1.

Z promocji wyłączone są mleka modyfikowane dla dzieci oraz karty podarunkowe.

Reklamacje
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną „10 zł
rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym”. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej
poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@superpharm.pl wpisując w tytule
wiadomości „Reklamacja: 10 zł rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym” albo w formie
pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamacja
powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

4.2.

Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w
terminie 14 dni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym lub pocztą.

5.

Postanowienia końcowe.

5.1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.superpharm.pl

5.2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 28.06.2018 r. do zakończenia akcji promocyjnej.
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