REGULAMIN PROMOCJI VITROFT

I. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Promocji, jest Verco S.A., ul. Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 267128, NIP: 521-340-75-50, zwana dalej „Organizatorem".
1.2 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, zwaną dalej
„Nagrodą”.
1.3 Promocja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4 Promocja prowadzona jest od dnia 01.03.2016 i trwa do 31.12.2016.
II. Warunki uczestnictwa w Promocji
2.1 Uczestnikami Promocji mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
III. Produkty promocyjne
3.1. Produkt objęty promocją to:
- VITROFT suplement diety 30 kapsułek
IV. Zasady Promocji
4.1 Aby wziąć udział w Promocji należy:
4.1.1 zakupić produkty objęte promocją określone w pkt. III niniejszego regulaminu
4.1.2 zebrać puste opakowania VITROFT suplement diety 30 kapsułek; jeżeli Uczestnik Promocji
wyraża chęć otrzymania opakowania VITROFT suplement diety 30 kapsułek Gratis! musi dostarczyć
Organizatorowi 4 puste opakowania VITROFT suplement diety.
4.1.3 wypełnić formularz zgłoszenia do Promocji, znajdujący się w każdym opakowaniu produktu
VITROFT suplement diety 30 kapsułek oznaczonych naklejką promocyjną.
Wypełniając formularz Uczestnik Promocji zobowiązany jest podać następujące dane: imię
i nazwisko, adres (ulica i numer, kod i miasto). Na formularzu należy wpisać datę i podpisać
formularz w wyznaczonych miejscach.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu realizacji Promocji.
Organizator oświadcza, że gromadzi dane osobowe Uczestników doraźnie tylko w celu realizacji
Promocji. Dane osobowe wszystkich Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
niniejszej Promocji, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usunięcia.
Od Uczestnika pobierana jest zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)
z jednoczesnym poinformowaniem Uczestnika o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z
w/w ustaw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ze względu na istotę Promocji,
brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestnictwo w Promocji. Uczestnicy Promocji mają
prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.
4.1.4 Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz puste opakowania VITROFT suplement
diety należy w okresie trwania Promocji, czyli od 01.03.2016 do 31.12.2016 przesłać na adres: Verco
S.A. ul. Poleczki 21, rampa 11-12, 02-822 Warszawa z dopiskiem “Promocja Vitroft”.
4.2 Formularz zgłoszenia do Promocji, który nie zawiera wszystkich danych, o których mowa
w pkt. 4.1.3 niniejszego Regulaminu uznaje się za nieprawidłowy i nie zostanie on przyjęty przez
Organizatora, a tym samym nie będzie możliwe przystąpienie do Promocji.
4.3 Do udziału w Promocji zostaną zakwalifikowane wyłącznie zgłoszenia, które dotrą na adres
określony w pkt. 4.1.4 niniejszego regulaminu, w terminie od 01.03.2016 do dnia 31.12.2016.
Decyduje data stempla pocztowego.
4.4 Dokonanie zgłoszenia w Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika całości
niniejszego Regulaminu Promocji i zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
wzięcia udziału w Promocji.
V. Rozstrzygnięcie Promocji oraz ogłoszenie wyników
5.1 Uczestnik Promocji nabędzie prawo do Nagrody, jeśli w terminie od 01.03.2016 do dnia
31.12.2016 prześle na adres podany w pkt. 4.1.4 niniejszego Regulaminu: prawidłowo wypełniony
i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz puste opakowania VITROFT suplement diety, na zasadach
określonych w pkt IV.
5.2 Rozliczenie Promocji i wysyłka Nagród nastąpi nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia
wymaganych w pkt. 5.1 dokumentów.

VI. Nagrody
6.1 Nagrodą w Promocji jest: VITROFT suplement diety 30 kapsułek. Wartość jednej nagrody 29,75
zł brutto.
6.2 Organizator konkursu jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości
10% nagrody (zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26.07.1991 r. art. 41 ust. 7). Po opłaceniu podatku wartość nagrody wynosi 26,75 zł.
6.3 Ilość nagród w promocji jest ograniczona. W przypadku gdy ilość zgłoszeń w Promocji przekroczy
ilość Nagród, o uzyskaniu Nagrody decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń (decyduje data
stempla pocztowego).
6.4 Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Organizator postanowi
inaczej.
6.5 Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia Nagród wskazanych w niniejszym
regulaminie innymi nagrodami w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora
dostarczenie tych Nagród nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku).
6.6 Nagrody zostaną przesłane pocztą pod adres wskazany przez Nagrodzonego w terminie do 30
dni od daty wpłynięcia wymaganych w pkt. 5.1 dokumentów.
6.7 Zgodnie z obowiązującym prawem należy odprowadzić 10-cio procentowy podatek od wartości
nagrody. Podatek ten pokrywa i zobowiązuje się odprowadzić Organizator Konkursu. Przed
wydaniem nagród Organizator potrąci od Wygrywającego podatek zryczałtowany od wartości
nagrody.
6.8 Data wysyłki Nagrody przez Organizatora jest datą jej wydania.
VII. Odpowiedzialność Organizatora
7.1 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości
pojedynczej Nagrody.
VIII. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Promocji
8.1 Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w czasie jej trwania pisemnie na
adres: Verco S.A. ul. Poleczki 21, rampa 11-12, 02-822 Warszawa z dopiskiem „Promocja VITROFT”.
8.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
8.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis Uczestnika Promocji, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

8.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 60 dni od dnia doręczenia pod
adres wskazany przez Organizatora w punkcie 8.1.
8.5 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Promocji o
decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w reklamacji.
IX. Postanowienia końcowe
9.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
9.2 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.
9.3 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
9.4 Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej
pod adresem: www.verco.com.pl/assets/regulamin/vitroft/plik1.pdf oraz w biurze organizatora: ul.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 2U, 01-015 Warszawa.
9.5 Warunki Promocji określone są w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji
dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
9.6 Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
9.7 Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

