REGULAMIN PROMOCJI
„NIVEA Umbrella”

na terenie sieci sklepów TESCO
w terminie 06.10. - 02.11.2016

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Akcji promocyjnej pod nazwą „NIVEA
Umbrella”, w tym również zasady postępowania reklamacyjnego.
1.2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest firma NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293724 zwana w
dalszej części regulaminu Organizatorem.
1.3. Akcja promocyjna jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie sieci
sklepów TESCO. W Akcji promocyjnej biorą udział wszystkie sklepy sieci TESCO.
1.4. Przez cały okres trwania Akcji promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronach
www.nivea.pl, www.tesco.pl, a także w siedzibie Organizatora.
1.5. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może stać się pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca paragon
dokonanej osobiście transakcji zakupu dowolnego produktu marki NIVEA, NIVEA BABY lub NIVEA
MEN, oferowanych w sieci sklepów TESCO. Zakupy dokonywane w związku z działalnością
gospodarczą, jak również zakupy odnośnie których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich
w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą uwzględniane.
2. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
2.1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 06.10.2016 od godz.00:00:01, a zakończy się w dniu
02.11.2016 o godz. 23:59:59.
2.2. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty marki NIVEA, NIVEA BABY i NIVEA MEN,
oferowane w sieci sklepów TESCO, w czasie trwania Akcji promocyjnej.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy:
A. okonać zakupu dowolnych produktów marki NIVEA, NIVEA BABY lub NIVEA MEN,
oferowanych w sieci sklepów TESCO za kwotę min. 30 zł
B. zabrać kupon znajdujący się przy półce z produktami NIVEA i okazać go przy kasie.
Ratat 10 zł naliczony zostanie przy kasie, po okazaniu kuponu.
3.2. Jedna osoba może wielokrotnie brać udział w Akcji promocyjnej, pod warunkiem dokonania
kolejnych zakupów.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej powinny być składane Organizatorowi w
formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej, pod adresem wskazanym w pkt 1.2 niniejszego
Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja", w terminie do 30 dni od dnia wykrycia okoliczności będącej
przyczyną reklamacji.
4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny
adres do korespondencji oraz powody złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od ich wpływu.
O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która
wniosła reklamację.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Niniejsza Akcja promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest
„grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik
zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 – t.j. z późn. zm.).
5.2. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązuje się przed
przystąpieniem do Akcji promocyjnej do zapoznania z niniejszym Regulaminem.

