R E G U L A M I N AKCJI „Dni LifeStyle 13-14.03.2018”

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 (zwany dalej
„Super-Pharm” 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 1.4 Regulaminu Organizator przeprowadzi akcję
promocyjną polegającą na sprzedaży w cenach promocyjnych wybranych produktów
oferowanych w punktach sprzedaży Organizatora (dalej „Promocja”). Lista
produktów

biorących

udział

w

Promocji

dostępna

jest

na

stronie

www.klublifestyle.pl. Produkty objęte Promocją oznaczone zostaną jako „oferta z
kartą LifeStyle”. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w punktach sprzedaży
Organizatora.
1.4.

Promocja obowiązuje w terminie 13-14.03.2018 r. lub do wyczerpania zapasów
produktów objętych Promocją, przy czym wybrane produkty objęte Promocją są
oferowane na warunkach promocyjnych w ściśle określonych dniach obowiązywania
Promocji. Terminy obowiązywania poszczególnych warunków promocyjnych dla
wybranych produktów w okresie obowiązywania Promocji określone są w ulotce Dni
LifeStyle 13-14.03.2018 stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.5.

Promocja obowiązuje we wszystkich drogeriach Super-Pharm na terenie Polski.
Promocja nie dotyczy aptek Super-Pharm. Wybrana oferta obowiązuje również online na www.superpharm.pl w ściśle określonych dniach obowiązywania, zgodnie z
pkt. 1.4 Regulaminu. Listę ofert dostępnych on-line na www.superpharm.pl określa
Załącznik nr 2 do Regulaminu.

1.6.

Promocja nie jest dostępna on-line w przypadku oferty, gdzie cena promocyjna
obowiązuje pod warunkiem częściowej dopłaty punktami zgromadzonymi na karcie
LifeStyle.
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1.7.

Produkty objęte Promocją będą dostępne w terminach i na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, ale nie dłużej niż do wyczerpania zapasów danego produktu
objętego Promocją.

1.8.

Promocja nie dotyczy gotowych zestawów, opakowań promocyjnych (np.
opakowanie

zawierające

produkt

+

prezent),

produktów

specjalnych

o

powiększonych pojemnościach (np. 400 ml w cenie 300 ml) i miniproduktów.
Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami.

2. Warunki Promocji
2.1.

Udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie osoby będące członkami Klubu LifeStyle
(„dalej „Uczestnik”). Osoba nie posiadająca karty LifeStyle może ją założyć, zgodnie z
Regulaminem Klubu LifeStyle, w dowolnej drogerii Super-Pharm w czasie trwania
Promocji i skorzystać z Promocji.

2.2.

Warunkiem skorzystania z oferty objętej Promocją jest okazanie aktywnej karty
LifeStyle lub podanie numeru PESEL w kasie, przed rozpoczęciem skanowania
produktów przez kasjera, lub posiadanie konta z przypisaną kartą LifeStyle podczas
zakupów on-line na stronie www.superpharm.pl.

2.3.

Rabat na produkty objęte Promocją naliczany jest od cen regularnych.

2.4.

Przez cały okres trwania Promocji obowiązuje limit zakupowy produktów objętych
Promocją, przypadający na jednego Uczestnika (kartę LifeStyle), który wynosi nie
więcej niż po 6 sztuk produktów lub w przypadku promocji „1+1 za 1 grosz” i „2+1 za
1 grosz” po 6 zestawów promocyjnych z każdej promocji niezależnie od tego czy
zakupu dokonano w sklepach stacjonarnych czy on-line przez cały okres trwania
Promocji, z każdego modułu promocyjnego wskazanego w Załączniku nr 1, z
wyłączeniem oferty „La Roche-Posay kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała”, gdzie
limit na jednego Uczestnika (kartę LifeStyle) wynosi nie więcej niż 3 zestawy
promocyjne niezależnie od tego czy zakupu dokonano w sklepach stacjonarnych czy
on-line przez cały okres trwania Promocji.

2.5.

Limit zakupowy jest ustawiony automatycznie i obowiązuje przez cały okres Promocji
niezależnie tego czy zakupu dokonano w sklepach stacjonarnych czy on-line jak i
czasu dokonania zakupów oraz ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika w
trakcie obowiązywania Promocji. W przypadku zakupienia większej ilości niż 6 sztuk
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produktów/zestawów promocyjnych objętych Promocją i 3 zestawów promocyjnych
w przypadku oferty „La Roche-Posay kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała” łącznie
tzn. w sklepach stacjonarnych i on-line na www.superpharm.pl, na kolejne produkty
zostanie naliczona cena regularna.
2.6.

Lista produktów objętych Promocją stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

2.7.

W przypadku zwrotu produktów zakupionych w promocji „1+1 za 1 grosz” i „2+1 za 1
grosz”, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całego zestawu promocyjnego, tzn.
produktów uprawniających do zakupu produktu za 1 grosz oraz produktu kupionego
za 1 grosz.

2.8.

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów w
trakcie obowiązywania Promocji, nie ma możliwości nabycia produktów z Załącznika
nr 1 w cenach promocyjnych w późniejszym terminie.

2.9.

W czasie trwania Promocji nie obowiązuje formularz Promocyjnej Ceny
Gwarantowanej (PCG).

2.10. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Oferta dodatkowa
3.1

Każdy Uczestnik dokonując w czasie Promocji zakupu na jednym paragonie za
minimum 80 zł otrzyma dodatkowo jednorazowo na swoje konto LifeStyle kupon o
wartości 15 zł na kolejne zakupy (zwany dalej „Kupon 15 zł”) do wykorzystania w
terminie od 15-31.03.2018. W okresie obowiązywania Promocji Uczestnik może
otrzymać tylko jeden Kupon 15 zł niezależnie od ilości paragonów z kwotą zakupów
przekraczających na paragonie kwotę 80 zł, o ile nie spełnił już warunków otrzymania
Kuponu 15 zł w okresie obowiązywania Promocji Przedpremiera Dni

LifeStyle

12.03.2018. W przypadku nie wykorzystania Kuponu 15 zł do 31.03.2018r., nie ma
możliwości przedłużenia terminu ważności kuponu i wykorzystania go w późniejszym
terminie.
3.2

Kupon 15 zł zostanie dodany na konta LifeStyle Uczestników w terminie do
15.03.2018 r. do godz. 24:00. Kupon 15 zł jest dostępny do wglądu po zalogowaniu
się na konto Uczestnika na stronie www.klublifestyle.pl/auth/login.
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3.3

Uczestnik będzie mógł zrealizować Kupon 15 zł, po otrzymaniu go na konto LifeStyle
zgodnie z pkt. 3.2. Regulaminu, pod warunkiem dokonania w terminie od 15.03.2018
do 31.03.2018 zakupu na jednym paragonie za kwotę minimum 50 zł.

3.4

Kupon 15 zł nie przysługuje za zakupy dokonane on-line na www.superpharm.pl oraz
nie można Kuponu 15 zł zrealizować w sklepie on-line na www.superpharm.pl.

3.5

Kupon 15 zł nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie można go wykorzystać na
zakup kart podarunkowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt i
przedmiotów służących do karmienia niemowląt.

3.6

W przypadku zwrotu produktów kupionych w cenach promocyjnych na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik zachowuje prawo do skorzystania z
przysługującego mu Kuponu 15 zł, o ile w dalszym ciągu, mimo zwrotu, spełnia
warunki z punktu 3.1 Regulaminu.

3.7

W przypadku zwrotu produktów zakupionych z Kuponem 15 zł Uczestnik może
ponownie skorzystać z Kuponu 15 zł, w terminie i na zasadach określonych w pkt. 3.1.
i 3.2., po przesłaniu zgłoszenia o ponowne udostępnienie kuponu, poprzez
wiadomość e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule wiadomości
„Kupon 15 zł do akcji Dni LifeStyle 13-14.03.2018” oraz otrzymaniu potwierdzenia
ponownego udostępnienia Kuponu 15 zł na koncie LifeStyle Uczestnika.

4. Reklamacje
4.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją „Dni
LifeStyle 13-14.03.2018”. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@superpharm.pl, wpisując w tytule
wiadomości „Reklamacja Dni LifeStyle 13-14.03.2018” 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 email, numer karty LifeStyle oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie
będą rozpatrywane.
4.2. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym lub pocztą.
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5. Postanowienia końcowe.
5.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w drogeriach SuperPharm oraz na stronie internetowej www.klublifestyle.pl.
5.2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone
niniejszym Regulaminem.
5.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 13-14.03.2018 r.
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