REGULAMIN AKCJI PROGRAM OCHRONY JAMY USTNEJ 2013
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji „PROGRAM OCHRONY JAMY USTNEJ 2013” (zwanej dalej w skrócie Akcją) jest
Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 35014, NIP: 118-00-06759, kapitał zakładowy w wysokości 21003506 zł.
2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Akcji.
II. Czas trwania i miejsca Akcji
1) Akcja rozpoczyna się w dniu 1 września 2013 r. i trwa do 18 października 2013 r., z tym że kupony, o
których mowa w pkt IV Regulaminu będą dostępne na stronach internetowych lub w sklepach sieci
Rossman, Real, Super Pharm, Leclerc i Auchan do dnia 31 września 2013 r.
2) Akcja przeprowadzana jest w wybranych przez Organizatora gabinetach dentystycznych (zwanych
dalej Gabinetami), których lista dostępna jest na stronie internetowej.
III. Uczestnik Akcji
1) Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która zgłosi się do Gabinetu z kuponem, o którym mowa w punkcie IV Regulaminu, z zastrzeżeniem
punktu III.2. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział
w Akcji za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
IV. Program Akcji
1)

Uczestnik Akcji, w okresie od 1 września 2013 r. do dnia 18 października 2013 r. może wydrukować
kupon
uprawniający
go
do
uczestnictwa
w
Akcji
ze
strony
internetowej:
www.facebook.com/colgatepolska, albo otrzymać go w tym czasie od hostessy w sklepach sieci
Rossmann, Real, Super Pharm, Leclerc i Auchan. Lista sklepów, w których można otrzymać kupon
dostępna jest na stronie: http://www.rossnet.pl/Drogerie, http://www.real.pl/markety/,
http://www.superpharm.pl/placowki/index,
http://www.e-leclerc.pl/com_stores/,
http://www.auchan.pl/nasze-sklepy/mapa-sklepow-auchan.

2) Kupony o których mowa w pkt 1) powyżej uprawniają do skorzystania z następujących zabiegów:
bezpłatnego przeglądu stomatologicznego, bezpłatnej fluoryzacji oraz zabiegu profesjonalnego
czyszczenia zębów z 30% rabatem, w gabinetach stomatologicznych biorących udział w Akcji.
3) Kupony opisane powyżej nie kumulują się, co oznacza iż jeden Uczestnik może wykorzystać tylko
jeden kupon.
4) W okresie, o którym mowa w pkt IV.1) każdy z Uczestników dysponujących kuponem ma prawo do
umówienia się na wizytę w Gabinecie w celu wykonania zabiegu. Wizyta w Gabinecie wymaga
wcześniejszego umówienia się Uczestnika z Gabinetem na konkretny termin wykonania zabiegu.
Zabiegi wykonywane są w okresie od 1 wrzesienia 2013 r. do 18 października 2013 r, przy czym
możliwość skorzystania z zabiegów w wybranym Gabinecie jest uzależniona od dostępności wolnych
terminów w wyżej wymienionym okresie. Z upływem 18 paździrnika 2013 r. kupon traci ważność, a
Uczestnik traci prawo do skorzystania z kuponu na zasadach określonych w Regulaminie.
5) Uczestnik Akcji zobowiązany jest do przedstawienia na początku wizyty w Gabinecie kuponu
uprawniającego go do skorzystania z zabiegu oraz do pozostawienia kuponu w Gabinecie, w którym
zabieg jest realizowany.

V. Reklamacje
1) Reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora
podany w pkt I.1. niniejszego regulaminu, w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji.
2) O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
3) Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem oraz podpis.
4) Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na
zasadach ogólnych.
VI. Postanowienia końcowe
1) Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.
2) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

