REGULAMIN PROMOCJI
PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI
Organizatorem Promocji „PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ” (dalej:
"Promocja") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217
Wrocław, o numerze NIP 694-162-23-23, REGON 020624328, wpisanym do ewidencji przez
Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem 194046, zwany dalej „Organizatorem”.
1.

TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 15.10.2014 roku do dnia 15.12.2014 roku w sklepach
stacjonarnych i od dnia 15.10.2014 do 15.12.2014 do godziny 23:59 w sklepach
internetowych (decyduje data i godzina wysłania zamówienia i/lub rezerwacji na serwer
sklepu internetowego).
2.

Termin wysyłania zgłoszeń do Promocji upływa w dniu 29.12.2014 r. (o zachowaniu
terminu decyduje data stempla pocztowego).
3.

4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.saturn.pl ,
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediamarkt.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.euro.com.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.agito.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.morele.net
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.agdwarszawa.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.neonet.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediadomek.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediaexpert.pl
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.selgros24.pl
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.merlin.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bankujesz-zyskujesz.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www2.payback.pl
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.empik.com

PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ
5. Sprzedażą promocyjną objęte są wybrane produkty spośród golarek, trymerów i maszynek
do włosów sprzedawane pod marką „Remington” (dalej: "Produkty promocyjne"). Lista
produktów promocyjnych stanowi Załącznik nr 3

UCZESTNICY PROMOCJI
6. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Loyal Concept i Spectrum
Brands Poland Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się:
rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały
bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i
wdrożeniem Promocji.
DANE OSOBOWE
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej
Promocji oraz wydania Gratisów przez Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław i Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa. Administratorem danych osobowych jest
Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej
1920r. 7a, 02-366 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb
przeprowadzenia Promocji i wydania Gratisów. Dane osobowe Uczestników – po
wyrażeniu przez nich zgody, będą również przetwarzane do celów marketingowych przez
Spectrum Brands Poland oraz Highlite PR zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie
danych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
NAGRODY W PROMOCJI
9. W Promocji przewidziano gratisy (dalej: „Gratisy”) za zakup produktu Remington
objętego Promocją: Latarkę VARTA INDESTRUCTIBLE o wartości rynkowej 99 PLN
każdy Gratis.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
10. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji może być jedynie zakup produktów nowych,
dostępnych tylko i wyłącznie w sklepach określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu,
w stosunku do których gwarantem jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., oraz w terminie,
o którym jest mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.
11. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące
warunki:
11.1. Dokonać w terminie od dnia 15.10.2014 r. do dnia 15.12.2014 r. zakupu produktu
spośród wybranych golarek, trymerów i maszynek do włosów marki Remington. Listę
Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 3. Zakup Produktów Promocyjnych musi
być udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT),
upoważniającym do wysłania jednego Zgłoszenia do Promocji,

11.2. W ciągu 14 dni od daty wskazanej na dowodzie zakupu, ale nie później niż do
29.12.2014 roku (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) przekazać
swoje zgłoszenie w jednej z dwóch form:
a.)
wysłać wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny dostępny na ulotce
wraz z kopią dowodu zakupu i oryginalnym kodem kreskowym EAN wyciętym z
opakowania Produktu Promocyjnego na adres: Loyal Concept „PRZYGOTUJ SIĘ NA
KAŻDĄ SYTUACJĘ” ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa, lub
wypełnić i zapisać formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej na stronie
www.kazdasytuacja.pl, a samą kopię dowodu zakupu i oryginalny kod kreskowy EAN
wycięty z opakowania Produktu Promocyjnego wysłać na adres: Loyal Concept
„PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ” ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683
Warszawa.
b.)

12. W skład prawidłowego Zgłoszenia do Promocji wchodzi:
a.) Kopia dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT lub paragon
fiskalny), oraz
b.)

Oryginalny kod kreskowy wycięty z opakowania Produktu Promocyjnego, oraz

c.) Kompletnie wypełniony, w formie papierowej lub elektronicznej, formularz
rejestracyjny w Promocji „PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ”, który
dostępny jest na ulotce i na stronie www.kazdasytuacja.pl, a których wzory stanowią
Załączniki nr 1 i nr 2.
13. Przysłany formularz, kopia dowodu zakupu i kod kreskowy podlegają zwrotowi.
Po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w p. 11, z zastrzeżeniem p.12, p.15 ,
p. 16 i p.17 Uczestnik otrzyma Gratis.
14.

15. Uczestnik traci prawo do otrzymania Gratisu jeżeli:
a)

Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b)
Przysłany kod kreskowy będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w
sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
c)
Przysłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób
uniemożliwiający jej odczytanie; lub
d) Przysłana kopia dowodu zakupu będzie potwierdzała zakup dokonany w ramach
sprzedaży wysyłkowej, za wyjątkiem zakupów dokonanych w sklepach internetowych
wymienionych w p.4 niniejszego Regulaminu: lub
e)
Na przysłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania Gratisu w ramach
Promocji; lub
f) Przysłane Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji będzie wypełnione niekompletnie
lub nieczytelnie, lub w przypadku wersji papierowej, nie będzie podpisane.

16. Ilość Gratisów w postaci Latarki VARTA INDESTRUCTIBLE jest ograniczona do
2 000 sztuk (słownie: dwóch tysięcy sztuk). O przyznaniu należnego Gratisu decyduje
kolejność wpływu zgłoszeń do siedziby Loyal Concept.
W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać jeden Gratis. Zgłoszenie
traktowane jest jako pojedyncze również w sytuacji, gdy na dowodzie zakupu widnieje kilka
Produktów Promocyjnych.
17.

Zgłoszenia do Promocji weryfikowane są przez Loyal Concept, we współpracy z Highlite
PR, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od wysłania Zgłoszenia (o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego).
18.

ODBIÓR GRATISÓW
Gratisy zostaną wysłane na koszt Loyal Concept w postaci pocztowych przesyłek
poleconych lub przesyłek kurierskich na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w
terminie do 30 dni roboczych od zarejestrowania przez Loyal Concept kompletnego
zgłoszenia do Promocji.
19.

20. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od
daty ogłoszenia wyników, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Reklamacja
"PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ”, ul. Pomorska 55 lok. 2, 50-217 Wrocław.
21.

22. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
23. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół
z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja
powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej
w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.kazdasytuacja.pl
24.

25. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Formularz rejestracyjny do Promocji „PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ”
dostępny na stronie konkursowej www.kazdasytuacja.pl.
ODBIERZ LATARKĘ
Kupiłeś produkt Remington objęty promocją? Zgarnij niezniszczalną latarkę VARTA!
Wypełnij poniższy formularz, przyślij nam kopię paragonu wraz z wyciętym kodem
kreskowym z opakowania i czekaj na nagrodę.
IMIĘ
…………………….

DATA URODZENIA
…………………….

NAZWISKO
…………………….

PŁEĆ
…………………….

E-MAIL
…………………….

NR PARAGONU
…………………….

ULICA I NR
…………………….

NR PARAGONU (WPROWADŹ DWUKROTNIE
NUMER PARAGONU)
…………………….

KOD POCZTOWY
…………………….
MIASTO
…………………….
SKĄD WIESZ?
…………………….

SKLEP
…………………….
KATEGORIA
…………………….
PRODUKT
…………………….

[] Akceptuję Regulamin
[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul.
Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa i Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej
realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Spectrum Brands
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a. Dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania nagród.
[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spectrum Brands Poland sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, a także Highlite PR z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, w celach marketingowych
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

ZAŁĄCZNIK nr 2
Formularz rejestracyjny do Promocji „PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ”
dostępny na ulotce.
Prosimy o informację,
skąd dowiedziałeś/aś się o promocji?
[] z ulotki
[] z plakatu w sklepie
[] z zawieszki produktowej
[] ze strony pl.remington-europe.com
[] ze strony kazdasytuacja.pl
[] z reklamy w internecie
[] z bloga
[] inne – prosimy podać: …………….
Wszystkie pola formularza należy wypełnić obowiązkowo – DRUKOWANYMI literami.
Imię i nazwisko Uczestnika …………………….
Kod pocztowy …………………….
Miejscowość …………………….
Ulica, nr domu, nr mieszkania …………………….
Telefon lub adres mailowy …………………….
Data zakupu …………………….
Nazwa produktu …………………….
Nazwa sklepu …………………….
Oświadczenie Uczestnika Promocji.
1. Zgłaszam swój udział w promocji „PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ”.
2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem promocji i akceptuję jego
postanowienia.
3. Poproszę o przesłanie mi gratisu w postaci latarki VARTA INDESTRUCTIBLE.
4. Do formularza dołączam: kopię dowodu zakupu i oryginał kodu kreskowego EAN
wyciętego z opakowania produktu.
[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul.
Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa i Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej
realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Spectrum Brands
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a. Dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania nagród.
[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spectrum Brands Poland sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, a także Highlite PR z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, w celach marketingowych

zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Zostałam/-em poinformowany, że:
1. Ilość gratisów w postaci latarki VARTA INDESTRUCTIBLE jest ograniczona i o ich
przyznaniu decyduje kolejność wpływu kompletnych zgłoszeń do Organizatora.
2. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
sklepach internetowych, których lista dostępna jest w Regulaminie Promocji.

ZAŁĄCZNIK nr 3
PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI „PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ
SYTUACJĘ "
Rodzaj urządzenia
GOLARKA FOLIOWA DUAL-X
GOLARKA FOLIOWA DUAL-X
GOLARKA FOLIOWA TITANIUM-X
GOLARKA FOLIOWA TITANIUM-X
GOLARKA FOLIOWA TITANIUM-X
GOLARKA FOLIOWA TITANIUM-X
GOLARKA ROTACYJNA
GOLARKA ROTACYJNA DUALTRACK
GOLARKA ROTACYJNA HYPERFLEX
GOLARKA ROTACYJNA HYPERFLEX PLUS
GOLARKA ROTACYJNA HYPERFLEX PRO
GOLARKA ROTACYJNA HYPERFLEX PRO
GOLARKA ROTACYJNA POWER SERIES
GOLARKA ROTACYJNA POWER SERIES
GOLARKA ROTACYJNA POWER SERIES
MASZYNKA DO STRZYZENIA WŁOSÓW
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW ALPHA
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW ALPHA
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW GENIUS
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW PRO
POWER
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW PRO
POWER
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW PRO
POWER
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW PRO
POWER
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW
STYLIST
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW TOUCH
CONTROL
TRYMER DO BRODY
TRYMER DO BRODY
TRYMER DO BRODY CONTOUR
TRYMER DO BRODY HORIZON
TRYMER DO BRODY I ZAROSTU
TRYMER DO BRODY I ZAROSTU TOUCH
CONTROL
TRYMER DO BRODY LITHIUM
TRYMER DO CIAŁA BODYGUARD
TRYMER DO CIAŁA PIVOTEER

Kod EAN
4008496760152
4008496760091
4008496819065
4008496819126
4008496760275
4008496760213
4008496781379
4008496812585
4008496789580
4008496789641
4008496818853
4008496789702
4008496812639
4008496812738
4008496812684
4008496818938
4008496818907
4008496652341
4008496623044
4008496653027
4008496790029

Model
F4800
F3800
XF8500
XF8700
F7800
F5800
AQ7
R95
XR1330
XR1350
XR1390
XR1370
PR1230
PR1250
PR1270
HC5960
HC5880
HC5150
HC330
HC5810
HC5800

4008496789993

HC5600

4008496789962

HC5400

4008496789931

HC5200

5012314108902

HC363C

4008496758241

HC5950

4008496818969
4008496819034
4008496725649
4008496725700
4008496654031
4008496782383

MB4560
PG6070
MB4030
MB4010
MB4110
MB4555

4008496764686
4008496813155
4008496647378

MB4040
BHT2000A
BHT300

TRYMER DO CIAŁA WET-TECH
VACUUM BEARD & GROOMING KIT
ZESTAW DO PIELĘGNACJI OSOBISTEJ EDGE
ZESTAW DO PIELĘGNACJI OSOBISTEJ LITHIUM
ZESTAW DO PIELĘGNACJI OSOBISTEJ PIONEER
ZESTAW PREZENTOWY PRO POWER

4008496781430
4008496812783
4008496725434
4008496764730
4008496725588
4008496758432

BHT6250
MB6550
PG6030
PG6060
PG6050
HC5356

