REGULAMIN PROMOCJI
„BATERIE DO APARATÓW SŁUCHOWYCH ZA 1,25 ZŁ/SZT.”
I. Organizator
Promocja „Baterie do aparatów słuchowych za 1,25 zł/szt.” (dalej: „Promocja”) organizowana jest Amplifon Poland
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Amplifon Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tkackiej 50, 90-157 Łódź, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
KRS – pod numerem KRS 0000430586; posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252535602, o kapitale
zakładowym 3.340.760,00 zł, (zwana dalej: „Organizator”).
II. Uczestnictwo w Promocji
W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, będące
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (zwane dalej: Uczestnikami), które w okresie jej trwania dokonają
zakupu baterii od Organizatora oraz wypełnią ankietę „Mój Profil” przygotowaną przez Organizatora i złożą ankietę do rąk
pracownika oddziału Organizatora.
III. Czas trwania Promocji i zakres terytorialny
Promocja trwać będzie przez czas nieokreślony i będzie prowadzona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
IV. Zasady Promocji
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Promocja obejmuje baterie do aparatów słuchowych dostępnych w oddziałach Organizatora. Szczegółowy wykaz baterii
objętych promocją stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Uczestnik kupuje w czasie trwania Promocji fabrycznie nowe baterie po obniżonej cenie, tj. 1,25 zł (jeden złotych
dwadzieścia pięć groszy) brutto za sztukę.
Warunkiem zakupu baterii za cenę wskazaną w ust. 2 niniejszego działu jest wypełnienie przez Uczestnika ankiety
„Profil Klienta” przygotowanej przez Organizatora i złożenie ankiety do rąk pracownika oddziału Organizatora.
Baterie objęte Promocją dostępne są w oddziałach Organizatora na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Lista
oddziałów Organizatora dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
http://www.amplifon.com.pl/amp1_223/nasze-gabinety
Organizator ustala trzymiesięczne okresy rozliczeniowe. Pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest dzień dokonania
przez Uczestnika pierwszego zakupu baterii objętych Promocją.
W każdym okresie rozliczeniowym Uczestnik może nabyć 12 baterii w promocyjnej cenie, o której mowa w ust. 2.
niniejszego działu.
Po przekroczeniu w okresie rozliczeniowym limitu, o którym mowa w pkt. 5 Uczestnik może dokonać zakupu baterii
wyłącznie za cenę zgodną z cennikiem stosowanym przez Organizatora.
Zakazana jest odsprzedaż baterii nabytych w ramach Promocji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek
inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie
przeniesienia własności baterii, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub
jakichkolwiek innych promocjach.

V. Reklamacje
1.
2.

3.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik powinien składać:
a) korespondencyjnie na adres: Amplifon Poland Sp. z o.o., ul. Tkacka 50, 90-157 Łódź,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@amplifon.com.pl
z dopiskiem ‘Reklamacja Promocji Baterie do aparatów słuchowych’.
O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą mailową nie
później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.

4.

5.

Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez
Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do
dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik
może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

VI. Ochrona danych osobowych
1.
2.
3.
4.

Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz 926), jest Organizator.
Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z
zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Promocją oraz dla celów marketingowych Organizatora.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji uprawnień wynikających z Promocji
i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do:
dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.

VII. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.

Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn.
19.11.2009 r.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w oddziałach Organizatora, a także na
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.amplifon.com.pl
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu
Szczegółowy wykaz baterii objętych promocją:
1.
2.
3.
4.

VARTA - bateria 13
VARTA - bateria 312
VARTA - bateria 10
VARTA - bateria 675

