Aneks nr 7 do REGULAMINU AKCJI
„MAMY DZIECI”
prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

Z dniem 28.03.2018r. zmianie ulega część zapisów w punkcie 3 Regulaminu
zatytułowanego „DODATKOWE PRZYWILEJE”.

1. Dodany zostaje punkt 3.11

Regulaminu, który otrzymuje następujące

brzmienie:

3.11. Jednocześnie Uczestnik uzyskuje prawo do skorzystania z
dodatkowej oferty na pieluchy Pampers Premium Care lub Pampers Pants
(zwanej dalej „Promocja Pampers”). Za każdą zakupioną paczkę pieluch
Pampers Active Baby-Dry wymienionych w Załączniku nr 5 do Regulaminu
Uczestnik otrzyma jeden kupon rabatowy o wartości 10 złotych na zakup
paczki pieluch Pampers Premium Care lub Pampers Pants wymienionych
w załączniku nr 6. Kupon na zakup opakowania pieluch Pampers Premium
Care lub Pampers Pants z rabatem 10 zł będzie za każdym razem
dostępny do realizacji następnego dnia po zarejestrowaniu zakupu pieluch
Pampers Active Baby-Dry i należy go realizować zgodnie z informacją
zamieszczoną na tym kuponie. Rabat naliczany jest od cen regularnych.

2. Zmianie ulega punkt 3.12 Regulaminu, który otrzymuje następujące
brzmienie:

3.12. Jeżeli Uczestnik MAMY DZIECI nie skorzysta z kuponów na zakupu produktów
objętych Promocją Life Baby’s lub Pampers w terminach wskazanych na kuponach
jest to równoznaczne z zrzeczeniem się tego prawa i Uczestnik traci prawo do
realizacji kuponu w terminie późniejszym.

3. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
4. Niniejszy aneks wchodzi w życie od dnia publikacji, tj. od dnia 28.03.2018
r.
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Poniżej przedstawiony jest tekst jednolity Regulaminu Akcji „MAMY DZIECI”.
REGULAMIN AKCJI
„MAMY DZIECI”
prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej
pod nazwą „MAMY DZIECI” (dalej zwanej „MAMY DZIECI”), której
organizatorem jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego

Rejestru

Sądowego,

pod

numerem

KRS

0000083512, NIP 525-21-75-977, REGON 016317049, z kapitałem
zakładowym w wysokości 410.000 PLN (zwany dalej: „Organizatorem”),
(dalej ogólnie zwanej „Akcją”).
1.2.

Akcja polega na sprzedaży produktów dla dzieci wymienionych w
Załączniku nr 1 do Regulaminu będących w ofercie drogerii Super-Pharm i
daje możliwości uczestnikom Programu Klub LifeStyle zakupienia ich z
dodatkowym rabatem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
(zwane dalej „Produkty Dziecięce”). Rabat naliczany jest od cen aktualnie
obowiązujących w sklepach Super-Pharm. Z Akcji wyłączone są produkty
opisane w punkcie 2.7 niniejszego Regulaminu. Aktualizacja produktów
wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu nie wymaga zmiany
Regulaminu.

1.3.

Akcja

organizowana

jest

na

zasadach

określonych

niniejszym

regulaminem (zwany dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin w okresie trwania Akcji
będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w sieci drogerii Super-Pharm
oraz

podany

do

publicznej

wiadomości

na

stronie

internetowej

www.klublifestyle.pl. Szczegółowy spis drogerii Super-Pharm wraz z
adresami, w których prowadzona jest Akcja, znajduje się na stronie
www.klublifestyle.pl/sklepy. Akcją objęte będą również drogerie Super-
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Pharm, które zostaną przez Organizatora otwarte dla klientów w trakcie
obowiązywania Akcji, co nie będzie się wiązało z koniecznością zmiany
Regulaminu.
1.4.

Uczestnikiem MAMY DZIECI może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i będąca aktywnym członkiem Programu
Klub LifeStyle (dalej „Uczestnik”).

1.5.

Z udziału w Akcji wykluczeni są pracownicy Organizatora.

1.6.

W celu wzięcia udziału w Akcji należy wypełnić zgodnie z prawdą
udostępniony przez Organizatora formularz zgłoszeniowy do Programu
Klub LifeStyle i zaznaczyć chęć udziału w Akcji. Osoby będące aktywnymi
członkami Programu Klub LifeStyle stają się Uczestnikami Akcji poprzez
zakup w drogerii Super-Pharm produktów wymienionych w Załączniku nr 2
do Regulaminu, o czym informowani są przez kasjera, bądź przez
zgłoszenie do Akcji poprzez zalogowanie się na swoje konto Programu
Klub LifeStyle przez stronę www.klublifestyle.pl i odznaczenie chęci
uczestnictwa w Akcji.

1.7.

Do Akcji jeden Uczestnik może zgłosić udział tylko raz, kolejne zgłoszenia
tego samego Uczestnika w tej samej Akcji nie będą brane pod uwagę. Nie
wyklucza to prawa ponownego przystąpienia do Akcji, jeżeli wcześniej
Uczestnik został z niej wykluczony.

2. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA
2.1.

Z chwilą prawidłowego przystąpienia Uczestnika do Akcji, Uczestnik
uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa
w Akcji MAMY DZIECI, z zastrzeżeniami, o których mowa poniżej.

2.2.

Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących na
podstawie niniejszego Regulaminu jest posiadanie i okazanie, najpóźniej
przed rozpoczęciem skanowania zakupów w kasie, ważnej i aktywnej karty
LifeStyle użytkownika zarejestrowanego w MAMY DZIECI.

2.3.

Z chwilą aktywacji przystąpienia do MAMY DZIECI Uczestnik otrzymuje
3% dodatkowego rabatu na zakup Produktów Dziecięcych wymienionych w
załączniku Nr 1 do Regulaminu, z wykluczeniem produktów opisanych w
punkcie 2.7. Regulaminu.
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2.4.

Od

daty

aktywacji

Uczestnik

uzyskuje

możliwość

podwyższania

przysługującego mu rabatu z punktu 2.3. Regulaminu o jeden punkt
procentowy, po spełnieniu warunków określonych w punkcie 2.5.
Regulaminu, co każde kolejne dwa pełne miesiące Uczestnictwa (zwane
dalej „Okresem”). Okres liczony jest od następnego pełnego miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu rejestracji. Z wyjątkiem
klientów,

którzy

przystąpią

do

Akcji

pierwszego

dnia

miesiąca

kalendarzowego i uzyskują możliwość podwyższenia rabatu po spełnieniu
warunków z punktu 2.5. Regulaminu po 2 miesiącach licząc od miesiąca
przystąpienia. Na przykład: Uczestnik przystępuje do MAMY DZIECI w
dniu 11.06.2015r i automatycznie otrzymuje rabat 3%. Podwyższenie
rabatu o jeden punkt procentowy może nastąpić pod warunkiem spełnienia
warunków z punktu 2.5. Regulaminu, po upływie 2 pełnych miesięcy
kalendarzowych, tj. w dniu 1.09.2015r. Kolejne podwyższenie rabatu o
jeden punkt procentowy może nastąpić pod warunkiem spełnienia
warunków z punktu 2.5. Regulaminu, po

upływie kolejnych 2 pełnych

miesięcy kalendarzowych, tj. w dniu 1.11.2015 r.
2.5.

Warunkiem podwyższenia rabatu z punktu 2.3. Regulaminu o jeden punkt
procentowy co każde kolejne dwa pełne miesiące jest dokonywanie
zakupów minimum dwa razy w każdym Okresie, każde na kwotę minimum
35zł, w dowolnie wybranej drogerii Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że
zakupy dokonane w miesiącu przystąpienia do Akcji, nie są brane pod
uwagę, nie licząc przypadku, gdy aktywacja przystąpienia do Akcji
następuje pierwszego dnia miesiąca, zgodnie z zasadą określoną w
punkcie 2.4. Regulaminu.

2.6.

Maksymalna wysokość rabatu na zakup Produktów Dziecięcych, o którym
mowa w punkcie 2.3 – 2.5 Regulaminu, którą Uczestnik może zdobyć w
czasie trwania Akcji wynosi 7%.

2.7.

Akcją nie są objęte pieluchy dla dzieci (specjalna oferta na wybrane
pieluchy określona jest w punkcie 3. Regulaminu), preparaty do
początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do początkowego
karmienia niemowląt, zgodnie z treścią art. 25 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015,
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poz. 594 j.t.), w tym produkty z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia
początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy.
2.8.

W przypadku, gdy Uczestnik w kolejnych 2 miesiącach uczestnictwa w
Akcji nie odbędzie dwóch wizyt w drogerii Organizatora i nie dokona w ich
trakcie zakupów na kwotę 35 zł w czasie każdej wizyty, wówczas zostaje
automatycznie cofnięty do startowego poziomu rabatu w wysokości 3%
dodatkowego rabatu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 2.9.
Regulaminu.

2.9.

Jeżeli przez dwa następujące po sobie Okresy Uczestnik MAMY DZIECI
nie spełni warunków z punktu 2.5. Regulaminu zostaje automatycznie
wykluczony z Akcji.

3. DODATKOWE PRZYWILEJE
3.1.

Po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 2. Regulaminu, Uczestnik,
który ma dzieci w wieku lat 4 i poniżej oraz ten, który w zgłoszeniu nie
wskazał na posiadanie dzieci, otrzymuje od Organizatora w czasie trwania
Akcji prawo do skorzystania z dodatkowej oferty promocyjnej na zakup
pieluch Life Baby’s (zwanej dalej „Promocja Life Baby’s”).

3.2.

Wykreślony.

3.3.

Wykreślony.

3.4.

Wykreślony.

3.5.

Wykreślony.

3.6.

Przystąpienie

do

Promocji

Life

Baby’s

następuje

w

momencie

przystąpienia Uczestnika do Akcji MAMY DZIECI. Uczestnik otrzyma
automatycznie na Konto LifeStyle kupony personalizowane na zakup
pieluch Life Baby’s biorących udział w Promocji Life Baby’s w specjalnej
promocyjnej cenie. Cena będzie podana na materiałach marketingowych
komunikujących

MAMY

DZIECI

udostępnionych

m.in.

na

stronie

internetowej www.klublifestyle.pl.
3.7.

Kupon będzie miał okres ważności jednego miesiąca rozpoczynając od
pierwszego dnia miesiąca. Z tym zastrzeżeniem, że w miesiącu, w którym
nastąpiło zgłoszenie udziału Uczestnika do MAMY DZIECI, kupon będzie
ważny od następnego dnia po dniu zgłoszenia udziału w Akcji do końca
miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie. Uczestnik otrzyma po 3 kupony w
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każdym miesiącu trwania Promocji Life Baby’s. Po każdym zakupie 8
opakowań pieluch Life Baby’s wymienionych w Załączniku nr 4 do
Regulaminu Uczestnik otrzyma kupon na zakup jednego opakowania
pieluch Life Baby’s w cenie 0,01 zł. Warunkiem otrzymania kuponu na
zakup jednego opakowania pieluch Life Baby’s za 0,01 zł będzie
zarejestrowanie zakupów dokonanych z Kartą LifeStyle 8 opakowań
pieluch Life Baby’s na koncie Uczestnika LifeStyle. Kupon na zakup
opakowania pieluch Life Baby’s w promocyjnej cenie 0,01 zł będzie za
każdym razem dostępny do realizacji następnego dnia po zarejestrowaniu
zakupu 8 opakowań i należy go realizować w okresie ważności wskazanej
na tym kuponie.
3.8.

Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 kupony w miesiącu,
chyba, że w formularzu rejestracyjnym do Programu Klub LifeStyle w
części Ankieta Dodatkowa uzupełni informacje o posiadaniu więcej niż
jednego dziecka używającego pieluch. Uczestnik posiadający więcej niż
jedno dziecko może otrzymać maksymalnie 6 kuponów w miesiącu.
Uczestnik informację o ilości posiadanych dzieci może uzupełnić także już
po zapisaniu się do Programu Klub LifeStyle i przystąpieniu do Akcji
MAMY DZIECI.

3.9.

Dodatkowo za każdą zakupioną paczkę pieluch Life Baby’s wymienionych
w Załączniku nr 4 do Regulaminu Uczestnik otrzyma jeden kupon rabatowy
o wartości 5 złotych na zakup kolejnej paczki pieluch Life Baby’s. Kupon na
zakup opakowania pieluch Life Baby’s z rabatem 5 zł będzie za każdym
razem dostępny do realizacji następnego dnia po zarejestrowaniu zakupu
pieluch Life Baby’s i należy go realizować w okresie 2 tygodni, zgodnie z
informacją zamieszczoną na tym kuponie. Rabat naliczany jest od cen
regularnych. Za jedną transakcję Uczestnik może otrzymać maksymalnie 2
kupony.

3.10. Kupony dostępne są po zalogowaniu się Uczestnika na swoje konto
klubowe
upoważnia

na
do

http://www.klublifestyle.pl/kupony/login.
zakupu

jednego

opakowania

Każdy

pieluch

Life

kupon
Baby’s

wymienionych w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Kupon jest ważny
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wyłącznie z numerem karty widocznym na kuponie. Po zrealizowaniu
danego kuponu nie będzie on już widoczny na koncie Uczestnika
3.11. Jednocześnie Uczestnik uzyskuje prawo do skorzystania z dodatkowej
oferty na pieluchy Pampers Premium Care lub Pampers Pants (zwanej
dalej „Promocja Pampers”). Za każdą zakupioną paczkę pieluch Pampers
Active Baby-Dry wymienionych w Załączniku nr 5 do Regulaminu
Uczestnik otrzyma jeden kupon rabatowy o wartości 10 złotych na zakup
paczki pieluch Pampers Premium Care lub Pampers Pants wymienionych
w załączniku nr 6. Kupon na zakup opakowania pieluch Pampers Premium
Care lub Pampers Pants z rabatem 10 zł będzie za każdym razem
dostępny do realizacji następnego dnia po zarejestrowaniu zakupu pieluch
Pampers Active Baby-Dry i należy go realizować zgodnie z informacją
zamieszczoną na tym kuponie. Rabat naliczany jest od cen regularnych.
3.12. Jeżeli Uczestnik MAMY DZIECI nie skorzysta z kuponów na zakupu
produktów objętych Promocją Life Baby’s lub Pampers w terminach
wskazanych na kuponach jest to równoznaczne z zrzeczeniem się tego
prawa i Uczestnik traci prawo do realizacji kuponu w terminie późniejszym.
3.13. Uczestnik nie może scedować swoich praw określonych w punkcie 3.
Regulaminu na osobę trzecią.

4. BONUS ZA POLECENIE MAMY DZIECI INNYM RODZICOM
4.1.

Uczestnik, który poleci przystąpienie do Akcji MAMY DZIECI innym
rodzicom oraz osoba przystępująca do Akcji MAMY DZIECI z polecenia,
otrzymają dodatkowo bonus w postaci kuponu z ofertą promocyjną.

4.2.

Warunkiem skorzystania z bonusa przez osoby określone w punkcie 4.1
Regulaminu jest posiadanie przez Nowego Uczestnika aktywnej karty
LifeStyle i poprawne wpisanie w odpowiednim polu na stronie internetowej
www.klublifestyle.pl numeru karty LifeStyle osoby polecającej (będącej już
Uczestnikiem MAMY DZIECI)

oraz w przypadku osoby polecającej

numeru karty Nowego Uczestnika.
4.3.

Oferta promocyjna będąca bonusem, o której mowa w punkcie 4.1.
Regulaminu

będzie

komunikujących

MAMY

podana
DZIECI

na

materiałach

udostępnionych

marketingowych
m.in.

na

stronie

internetowej www.klublifestyle.pl. Kupon uprawniający do skorzystania z
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bonusa zostanie automatycznie dopisany do konta Uczestnika oraz konta
Nowego Uczestnika następnego dnia po zarejestrowaniu się przez
Nowego Uczestnika do Akcji MAMY DZIECI. Przy czym warunkiem
uzyskania bonusu jest, co będzie weryfikowane przez system, aby osoba
polecająca była Uczestnikiem Akcji, a osoba polecona nie była aktywnym
uczestnikiem Mamy Dzieci.
4.4.

Organizator nie odpowiada za błędnie wpisane numery kart LifeStyle przez
osoby polecające i polecone w zgłoszeniu w odpowiednich polach na
stronie internetowej www.klublifestyle.pl. Błędne zgłoszenie nie będzie
brane pod uwagę.

4.5.

Jeżeli bonus nie zostanie naliczony automatycznie do końca następnego
dnia po zarejestrowaniu się Nowego Uczestnika to sytuację należy zgłosić
na infolinię Klubu LifeStyle bok@superpharm.pl lub telefonicznie dzwoniąc
na Infolinię: 801-543-300.

4a. SPECJALNA OFERTA NA MLEKO BEBILON określone w Załączniku nr 5
do Regulaminu
4a.1

Po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 2. Regulaminu Akcji
Mamy Dzieci, Uczestnik otrzymuje od Organizatora prawo do
skorzystania z dodatkowej oferty promocyjnej obowiązującej do
odwołania, na zakup mleka Bebilon 2 - 800 g i 1200 g, Bebilon 3 - 800 g
i 1200 g, Bebilon 4 - 800 g i 1200 g oraz Bebilon Pronutra 5 – 1200 g
(zwanej dalej „Promocją Bebilon”).

4a.2.

Przystąpienie do Promocji Bebilon następuje w momencie przystąpienia
Uczestnika do Akcji MAMY DZIECI. Z chwilą aktywacji przystąpienia do
MAMY DZIECI Uczestnik otrzymuje automatycznie rabat 3% rabat na
zakup opakowań mleka Bebilon wymienionych w załączniku Nr 5 do
Regulaminu.
Rabat ten łączy się z dodatkowym rabatem 3% na zakup Produktów
Dziecięcych opisanym w punkcie 2 Regulaminu, nie łączy się natomiast
z innymi rabatami i cenami promocyjnymi oraz mechanizmami
promocyjnymi takim jak dopłacaj punktami.

4a.3.

Jednocześnie Uczestnik po każdym zakupie 9 opakowań mleka Bebilon
wymienionego w Załączniku nr 5 do Regulaminu Uczestnik otrzyma
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kupon na zakup jednego dowolnego opakowania mleka Bebilon
określonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu w cenie 0,01 zł.
Warunkiem otrzymania kuponu na zakup jednego opakowania mleka
Bebilon za 0,01 zł będzie zarejestrowanie zakupów dokonanych z Kartą
LifeStyle 9 opakowań mleka Bebilon na koncie Uczestnika LifeStyle.
Kupon na zakup opakowania mleka Bebilon w promocyjnej cenie 0,01
zł będzie za każdym razem dostępny do realizacji następnego dnia po
zarejestrowaniu zakupu 9 opakowań do realizacji w okresie ważności
wskazanej na tym kuponie.
4a.4.

Dodatkowo po zakupie 5 opakowań mleka Bebilon wymienionego w
Załączniku nr 5 do Regulaminu Uczestnik otrzyma kupon rabatowy 20% na zakup produktów BoboVita, nie będących preparatami do
początkowego żywienia niemowląt, dostępnych w aktualnej ofercie
drogerii Super-Pharm. Kupon na zakup produktów BoboVita z rabatem
20% będzie za każdym razem dostępny do realizacji następnego dnia
po zarejestrowaniu zakupu 5 opakowań mleka Bebilon do realizacji w
okresie ważności wskazanej na tym kuponie.

4a.5.

Rabat 20%, o którym mowa w punkcie 4a.4 Regulaminu, łączy się z
dodatkowym rabatem 3% na zakup Produktów Dziecięcych opisanym w
punkcie 2 Regulaminu, nie łączy się natomiast z innymi rabatami i
cenami promocyjnymi oraz mechanizmami promocyjnymi takim jak
dopłacaj punktami. Rabatów na kuponach nie można sumować, tj. w
przypadku gdy Uczestnik posiada na koncie więcej niż jeden kupon,
otrzyma rabat 20%. Uczestnik z jednym kuponem ma prawo nabyć
produkty BoboVita wyłącznie na kwotę nieprzekraczającą 200 zł.

4a.6.

Kupony, o których mowa w punkcie 4a.3 i 4a.4, będą – po spełnieniu
warunków dostępne po zalogowaniu się Uczestnika na swoje konto
klubowe na http://www.klublifestyle.pl/kupony/login. Kupony są ważne
wyłącznie z numerem karty widocznym na kuponach. Po zrealizowaniu
danego kuponu nie będzie on już widoczny na koncie Uczestnika

4a.7.

Jeżeli Uczestnik MAMY DZIECI nie skorzysta z kuponów na zakup
produktów objętych Promocją Bebilon w terminach wskazanych na
kuponach jest to równoznaczne z zrzeczeniem się tego prawa i
Uczestnik traci prawo do realizacji kuponu w terminie późniejszym.
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Uczestnik nie może scedować swoich praw określonych w Promocji
Bebilon na osobę trzecią.
4a.8.

W przypadku zwrotu opakowań mleka Bebilon biorących udział w
Promocji Bebilon, który spowoduje, że Uczestnik nie spełni warunków z
punktu 4a. Regulaminu, zakup nie będzie liczony do uzyskania kuponu
uprawniającego na zakup promocyjnego odpowiednio opakowania
mleka Bebilon i/lub produktów Bobovita.

4a.9.

Uczestnik, który odbierze odpowiednio opakowanie mleka Bebilon i/lub
produktów Bobovita korzystając z Promocji Bebilon ma możliwość
zwrotu wcześniej zakupionych produktów uprawniających do udziału w
Promocji Bebilon, o których mowa w punkcie 4a. Regulaminu, pod
warunkiem zwrotu także promocyjnego opakowania kupionego w
Promocji Bebilon.

5. INFORMOWANIE O AKCJI
5.1.

Akcja trwa od 26.05.2015 r. i informację o jej rozpoczęciu Akcji zostaną
ogłoszone na stronie www.klublifestyle.pl lub poprzez inne nośniki typu
Foldery, ulotki reklamowe, portale społecznościowe, Internet.

5.2.

Organizator w każdym czasie ma prawo do zakończenia Akcji, o czym
powiadomi Uczestników za wcześniejszym powiadomieniem, dokonanym
poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji na stronie internetowej
www.klublifestyle.pl. Zakończenie Akcji nie narusza praw Uczestnika do
realizacji swoich uprawnień z punktu 3.3. i 3.7. Regulaminu, najpóźniej w
terminie 30 dni od momentu ogłoszenia informacji o zakończeniu Akcji.

6. ZWROT PRODUKTÓW
6.1.

W przypadku zwrotu Produktów Dziecięcych objętych Akcją MAMY
DZIECI, Uczestnik zachowuje prawo do korzystania z przysługującego mu
w danym momencie określonego rabatu oraz kontynuowania udziału w
Akcji, o ile w dalszym ciągu, mimo zwrotu, spełnia warunki z punktu 2.5.
Regulaminu.

6.2.

W przypadku zwrotu Produktów Dziecięcych objętych Akcją MAMY
DZIECI, który spowoduje, że Uczestnik nie spełnia warunków z punktu 2.5.
Regulaminu, Uczestnik zachowuje prawo do korzystania z przysługującego
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mu w danym momencie określonego rabatu oraz kontynuowania udziału w
Akcji. Z zastrzeżeniem, że zwrócony zakup nie będzie liczony i aby rabat
został powiększony o kolejny punkt procentowy Uczestnik musi spełnić
warunki z punktu 2.5. Regulaminu.
6.3.

W przypadku zwrotu pieluch biorących udział w Promocji Life Baby’s, który
spowoduje, że Uczestnik nie spełni warunków z punktu 3. Regulaminu,
zakup nie będzie liczony do uzyskania kuponu uprawniającego na zakup
promocyjnego opakowania pieluch Life Baby’s.

6.4.

Uczestnik, który odbierze odpowiednio opakowanie pieluch Life Baby’s
korzystając z Promocji Life Baby’s ma możliwość zwrotu wcześniej
zakupionych paczek uprawniających do udziału w Promocji, o których
mowa

w

punkcie

3

Regulaminu,

pod

warunkiem

zwrotu

także

promocyjnego opakowania kupionego w Promocji Life Baby’s

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
7.1.

Reklamacje uczestników powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej, na
adres e-mail bok@superpharm.pl lub adres siedziby Organizatora: SuperPharm Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39, i przesłane
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, którego reklamacja
dotyczy.

7.2.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer karty
uczestnika Klubu LifeStyle, adres do korespondencji i numer telefonu do
kontaktu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.3.

Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w punkcie 7.1.
Regulaminu nie będą rozpatrywane.

7.4.

Wszelkie reklamacje Uczestników Akcji będą rozpatrywane w terminie 30
dni od daty ich doręczenia.

7.5.

W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.
Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w
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stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
8.2.

Uczestnik Klubu LifeStyle ma prawo do rezygnacji z udziału w Akcji w
każdym czasie poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji na adres e-mail
bok@superpharm.pl lub telefonicznie dzwoniąc na Infolinię: 801-543-300.

8.3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie.

8.4.

Wszelkie zmiany Regulaminu, będą dokonywane w drodze pisemnej i
udostępnione w siedzibie Organizatora, w sieci drogerii Super-Pharm oraz
na

stronie

internetowej

www.klublifestyle.pl.

Zmiana

Regulaminu

obowiązuje z dniem jej publikacji. W sytuacji gdy Uczestnik nie akceptuje
zmiany Regulaminu powinien powstrzymać się od udziału w Akcji lub też
ma prawo do wypowiedzenia udziału w Akcji.
8.5.

Regulamin obowiązuje przez okres trwania MAMY DZIECI, tj. od
26.05.2015r. do czasu ogłoszenia przez Organizatora daty końcowej.
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