PROMO AKCIJOS REGLAMENTAS
"SKONIO GARANTIJA"
I. Šis reglamentas nustato atlikimo ir įgyvendinimo promo akcijos sąlygas, kurios pavadinimas "Skonio
Garantija".
II. Promo akcijos organizatoriumi yra Petvita Corporation Sp. z o.o., kurios būveinė yra adresu Nowogrodzka
50/515 00-695 Varšuva, įrašyta į Nacionalinio Teismo įmonių rejestrą, vadovaujantis Apygardos Teismu sostinės
miestui Varšuvai Varšuvoje, XII ekonomikos skyrius Nacionalinio Teismo Rejestro numeriu KRS: 0000581123,
PVM mokėtojo kodas: 7010513199, REGON: 362753443.

III DALYVAVIMO PROMO AKCIJOJE SĄLYGOS "SKONIO GARANTIJA"
3.1 Akcijos Dalyviais gali būti tik fiziniai asmenys, įsigyjantys akcinius produktus prekės ženklo Petvita pardavimo
punkte, kaip vartotojai (toliau: "Dalyviai").
Dalyviai akcinių produktų pirkimo dieną turi būti pilnamečiai ir turėti visišką teisinį veiksnumą.
3.2 Šios dabartinės akcijos trukmė trunka iki skirto biudžeto promo akcijos įgyvendinimui išnaudojimo.
3.2.1 Biudžeto išnaudojimo atveju, skirtą šios promo akcijos realizacijai, Organizatorius informuos dalyvius apie jos
pasibaigimą elektroniniu paštu arba naudojantis socialinio tinklo svetaine www.facebook.com
3.3 Dalyvis turi galimybę dalyvauti akcijoje tik vieną kartą. Visos akcijos metu bus atsižvelgta tik į vieną įrašą su noru
dalyvauti promo akcijoje, kilusio iš vienų namų.
3.3.1 Jei bus gauta keletą įrašų iš dalyvių, atstovaujančių vieno namo ūkį, peržiūrėtas bus pirmas gautas įrašas.
3.3.2 "Įrašas atsiųstas iš vieno namų ūkio" laikomas įrašas atsiųstas dalyvių, turinčių tą pačią gyvenamąją
vietą, nurodytą dalyvavimo formoje: miestas, adresas, namo ir buto numeris. Be to, kiekvienas Dalyvis gali
dalyvauti Akcijoje tik 1 (vieną) kartą.
Tai reiškia, kad Dalyvis negali pateikti dalyvavimui 2 (dviejų) namų ūkių.
3.4 Akcija numato galimybę grąžinti vieną produktą prekės ženklo Petvita, nupirktą promo akcijos trukmės metu.
3.5 Pranešimas apie dalyvavimą promo akcijoje yra tolygus su pretenzijos formos užpildymu.

IV. PRODUKTO PREKĖS ŽENKLO PETVITA GRĄŽINIMO SĄLYGOS
4.1 Galima grąžinti produktą su nuostoliais ne didesniais 20% maisto, sveriančio 2,5 kg (500 g), taip pat 10% maisto,
sveriančio 14 kg (1,4 kg).
4.2 Dalyvis dalyvaujantis promo akcijoje įsipareigoja grąžinti produktą prekės ženklo Petvita originalioje pakuotėje,
kurioje produktas buvo įsigytas.
4.2.1 Dalyvio įrašas, kuris grąžino produktą kitoje pakuotėje nei originalas nebus nagrinėjamas.
4.3 Dalyvis dalyvaujantis promo akcijoje turi teisę grąžinti produktą prekės ženklo Petvita asmeniškai į parduotuvę,
kurioje buvo padaryta prekė arba paštu adresu, esantis II reglamento punkte.
4.4 Dalyvio pareiga yra užklijuoti ir apsaugoti Akcinio Produkto gražinamą pakuotę tokiu būdu, kad maistas neišbirėtų
iš pakuotės transportavimu metu Organizatoriui.
4.5 Organizatorius pasilieka teisę nepriimti dalyvių įrašus, kurie nesilaikė išdėstytų reikalavimų 4.1-4.4 šio reglamento
punktuose.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.1 Reglamentas grindžiamas teisės įstatymu.
1.2 Visi asmens duomenys, pateikti dalyvių promo akcijos metu yra naudojami Organizatoriaus tik promo akcijos
realizavimui.
1.3 Visų priimtų reglamento nuostatų vykdymas užtikrina dalyvavimą promo akcijoje.

