REGULAMIN AKCJI Z KARTĄ LIFESTYLE
BLACK FRIDAY PRESALE
W DNIU 23.11.2017 OD GODZ. 18:00 DO ZAMKNIĘCIA SKLEPÓW

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.

1.3.

W terminie wskazanym w punkcie 1.6 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję

promocyjną mającą na celu uatrakcyjnienie zakupów w drogeriach i perfumeriach SuperPharm dla klientów posiadających kartę LifeStyle poprzez sprzedaż 1 dowolnego
produktu (1 sztukę) z 50% rabatem promocyjnym, po spełnieniu warunków opisanych w
punkcie 2.1 i 2.2 Regulaminu (dalej „Promocja”).
1.4.

Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach i perfumeriach Super-Pharm na

terenie Polski. Promocja nie dotyczy zakupów on-line na superpharm.pl i w aptekach
Super-Pharm.
1.5.

Promocja obowiązuje w dniu 23.11.2017 od godziny 18:00 do zamknięcia sklepów w

tym dniu lub do wyczerpania zapasów produktów.

2. Warunki akcji
2.1.

Do udziału w Promocji jest uprawniony każdy Klient drogerii Super-Pharm

posiadający aktywną kartę LifeStyle, który wyrazi gotowość wzięcia udziału w Promocji,
przyjdzie w czasie obowiązywania promocji do dowolnej drogerii Super-Pharm z czarnym
elementem stylizacji i nabędzie 1 produkt objęty Promocją (1 sztukę) (dalej „Uczestnik”).
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2.2.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest pokazanie kasjerowi posiadanego dowolnego

czarnego elementu stylizacji, tj. odzieży, obuwia, galanterii, biżuterii, akcesoriów,
makijażu.
2.3.

Rabat -50% naliczany jest na 1 produkt (1 sztukę) znajdujący się w asortymencie

drogerii i perfumerii Super-Pharm. Rabat zostanie naliczony na najdroższy produkt
znajdujący się na paragonie.
2.4.

Promocja nie dotyczy perfum, dermokosmetyków, kosmetyków marki Cetaphil,

mleka i pieluch dla dzieci oraz kart podarunkowych. Promocja nie łączy się z innymi
promocjami i kuponami rabatowymi.
2.5.

Rabat naliczany jest od cen regularnych.

2.6.

Jeden Uczestnik w czasie trwania Promocji może skorzystać z rabatu tylko 1 raz na 1

produkt (1 sztukę), w przypadku ponownej próby skorzystania z Promocji rabat nie
zostanie naliczony.
2.7.

Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez cały okres Promocji

niezależnie od miejsca i czasu dokonania zakupów przez Uczestnika. W przypadku próby
skorzystania z Promocji na więcej niż 1 produkt (1 sztukę), na kolejne sztuki zostanie
naliczona cena regularna.

3. Reklamacje
3.1.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z akcją promocyjną.

Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail
na adres bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości: „Reklamacja do akcji Black
Friday Sale 23.11.2017 od godz. 18:00 do zamknięcia sklepów” albo w formie pisemnej
na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej.
3.2.

Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, numer karty LifeStyle,

adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem.
3.3.

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 w przypadku wskazania adresu
korespondencyjnego.
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4. Postanowienia końcowe.
4.1.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.klublifestyle.pl.

4.2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 23.11.2017 od godz. 18:00 do zamknięcia

sklepów tym dniu.
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