REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: „Jesienna porcja zdrowia dla Twojego
psa”.

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Jesienna porcja zdrowia dla Twojego
psa”– dalej zwana „Promocją,” jest TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347
Kraków, zwana dalej Organizatorem.

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wybranych sklepów
TESCO. Lista sklepów biorących udział w Promocji stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego
Regulaminu.

3. Promocja trwa od 29.09.2016r. do 5.10.2016r. roku lub do wyczerpania zapasów Produktów
Gratisowych;

4. Promocją nie jest objęty serwis internetowy TESCO - TESCO e-zakupy.
5. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów TESCO. Poprzez określenie „Klient”
rozumie się każdą osobę fizyczną, posiadającą przynajmniej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych albo osobę poniżej 13. roku życia, zawierającą umowę w drobnych,
bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu
art. 22 KC i odwiedzającą sklep Tesco.

6. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.
7. Promocją objęte są wszystkie karmy dla zwierząt dostępne w sklepach sieci Tesco.
8. Promocją nie są objęte akcesoria dla zwierząt (np. smycze, legowiska, zabawki).
9. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a. dokonanie przez Klienta w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu Produktów
Promocyjnych za min 30 zł podczas jednej transakcji.

b. Po spełnieniu powyższego warunku Klientowi przysługuje prawo do otrzymania za darmo
jednego z Produktów Gratisowych Nutridog. Szczegółowa lista produktów gratisowych
stanowi Załącznik nr 2.

c. Produkt Gratisowy jest skanowany przez Kasjera łącznie z pozostałymi zakupami;
w przypadku spełnienia warunków niniejszej Promocji od całkowitej kwoty zakupu (z
uwzględnieniem Produktu gratisowego) zostanie odliczona całkowita wartość Produktu
Gratisowego.

d. dokonując płatności za Produkty, Klient winien poinformować kasjera o chęci wzięcia
udziału w Promocji.

e. Na jednym paragonie można zakupić tylko jeden produkt gratisowy.
10. Każdy Klient może uczestniczyć w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić
wszystkie warunki zawarte w Regulaminie.

11. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad.
12. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Promocji na stronie
internetowej www.tesco.pl.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania
Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie Regulaminu w
dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator
poinformuje na stronie www.tesco.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania
na stronie www.tesco.pl.

14. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Promocji oraz
rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą
zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania
Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 30.10.2016 r. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego,. Reklamacje
rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W
przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od
Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec
stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację
uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich
roszeń przed właściwym sądem powszechnym.

16. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 2 Regulaminu akcji „Jesienna porcja zdrowia dla Twojego psa” – lista
produktów gratisowych:

Kod EAN produktu

Nazwa produktu

5906395429042
5906395429066
5906395429080

Preparat dla psów Nutridog sierść 60 tabletek
Preparat dla psów Nutridog stawy 60 tabletek
Preparat dla psów Nutridog witaminy 60 tabletek

