R E G U L A M I N AKCJI PROMOCYJNEJ
„Dopłłacaj punktami””
1. Zasady ogó
ólne

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 pod numerem 0000083512 (zwany dalej
„Super-Pharm” lub „Organizatorem”).
2. Akcja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży
Organizatora.
3. Akcja polega na możliwości częściowej zapłaty za produkt wskazany
wyłącznie w materiałach promocyjnych, punktami LifeStyle.
4.

Akcja obowiązuje we wszystkich drogeriach Super-Pharm na terenie Polski i
trwa od dnia 01.09.2013 do odwołania.

2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne, a udział w niej mogą wziąć wyłącznie
osoby

pełnoletnie,

będące

członkami

Klubu

LifeStyle

i

posiadające

odpowiednią ilość punktów LifeStyle zgromadzonych na swoim koncie
LifeStyle.
2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
- okazanie karty LifeStyle przy kasie
- posiadanie odpowiedniej ilości punktów zgromadzonych na koncie
LifeStyle
- poinformowanie kasjera o woli częściowej dopłaty punktami za wybrany
produkt podlegający akcji promocyjnej
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- dokonanie zakupu produktu oznaczonego na materiałach promocyjnych
specjalnym oznakowaniem wskazującym: cenę promocyjną oraz ilość
punktów jaką należy dopłacić
3. W przypadku braku karty LifeStyle nie można skorzystać z opcji podania
numeru PESEL na kasie. Należy zgłosić się do pracowanika w celu wydania
duplikatu karty
4. Po dokonaniu zakupu punkty zostaną automatycznie usunięte z konta
LifeStyle.
5. W przypadku braku odpowiedniej ilości punktów na koncie, obowiązuje cena
regularna produktu.
6. Uczestnik może dopłacać punktami za dowolną ilość produktów objętych
Akcją pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości punktów na koncie
LifeStyle.
7. Warunki Akcji są każdorazowo określane na materiałach promocyjnych
Super-Pharm.

2. Reklamacje
1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Akcją
promocyjną „Dopłacaj punktami”. Reklamację można zgłosić w formie
elektronicznej

poprzez

przesłanie

wiadomości

e-mail

na

adres

bok@superpharm.pl wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Dopłacaj
punktami” lub w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na
kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamację można wnieść w okresie
trwania konkursu oraz w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zakończenia.
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2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem.

3.

Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie
powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym
lub pocztą.

ńcowe.
2. Postanowienia koń
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.klublifestyle.pl oraz w
punktach biorących udział w akcji promocyjnej oraz siedzibie Organizatora.
2. Super-Pharm Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu w czasie trwania Akcji promocyjnej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody po stronie
Uczestnika wynikające z przekazania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych bądź będące wynikiem innego świadomego działania Uczestnika
wprowadzajacego w błąd Organizatora.
Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2013 r.
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