ПРАВИЛНИК НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
„ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО”
I. Правилникът определя условията за осъществяване и прилагане на промоционалната кампания с
името "Гарантирано качество ."
II. Организаторът на промоцията е Petvita Corporation ООД със седалище в ул. Новоградска 50/515 00-695
Варшава, записана в Националния съдебен регистър, в Районния съд за столицата Варшава, XII
Commercial Division на Националния съдебен регистър, съгласно номер KRS 0000581123, ДДС:
7010513199, Статистически номер : 362753443.

.

III УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ "ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО"
3.1 Участниците в промоцията могат да бъдат само физически лица, придобили промоционални продукти
Petvita в пункта за продажба (по-нататък "Участници").
Участниците в деня на покупката на промоционалните продукти, трябва да бъдат пълнолетни,да имат пълна
правоспособност.
3.2 Срокът на тази промоция ще продължи до изчерпване на бюджета, определен за изпълнение на
промоционалната кампания.
3.2.1 В случай на изчерпване на бюджета, определен за изпълнението на тази промоционална кампания,
Организаторът ще информира участниците за завършването й по електронен път, като ще използва сайта
www.facebook.pl за социални контакти
3.3 Участникът има възможност да участва в кампанията само веднъж. През цялото времетраене на промоцията
ще бъдат взето под внимание само едно участие в промоционална кампания за едно домакинство.
3.3.1 В случай на повече заявки от участници, представляващи едно домакинство ще се смята за приета първата
заявка.
3.3.2 Чрез "уведомление, изпратено от едно домакинство" се разбира искане от участници, които имат едно и
също място на пребиваване, което е подадено в текста на декларацията: град, улица, номер, номер на
апартамента.Освен това, всеки участник може да вземе участие в Промоцията, само един път.
3.4 Кампанията предвижда възможността да се върне само един продукт на марката Petvita закупен по време на
промоционалната кампания.
3.5 Уведомяването за участие в промоционалната кампания, е равносилно с попълване на формуляра за
рекламация.

IV. ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ХРАНАТА МАРКА PETVITA
4.1 Допустимо е да върнете продукта със загуби, които не надвишават 20% от храната при тегло от 2,5 кг
(500 гр) и 10% от храната с тегло 14 кг (1.4 кг).
4.2 От участника,който участва в промоционалната кампания се изисква да върне продукта марка Petvita в
оригиналната опаковка, в която е бил закупен продуктът.
4.2.1 Рекламации от Участник, който връща продукта в неоргинален пакет, няма да бъдат разглеждани.
4.3 Участниците, които участват в промоцията има право да върнат продукта Petvita лично в магазина, от който
са закупили продукта, или чрез куриерска фирма на адреса, съдържащ се в раздел II от настоящия правилник.
4.4 Участникът е длъжен да обезпечи опаковката на върнатите промоционални продукти по такъв начин, че
храната да не се изсипе от опаковката по време на транспортирането й към организатора.
4.5 Организаторът си запазва правото да не приема регистрация на участник, който не е изпълнил изискванията,
съдържащи се в точки 4.1-4.4 от настоящите правила.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.1 Правилника е съобразен със законодателството.
1.2 Всяка лична информация, предоставена от участниците в промоционалната кампания се използват
изключително от Организатора за провеждане на промоционалната кампания.
1.3 Изпълнението на всички разпоредби от Правилника гарантира участието в промоционалната кампания.

