Kampagne regler
„SMAG GARANTI”
I. Forordningerne fastlægge betingelserne for at udføre og gennemføre reklamekampagnen
under navnet
„Smag garanti”.
II. Organisator af reklamekampagnen er Petvita Corporation Sp. o.o. med hjemsted på ul.
Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa, trådte i National Court Register opbevares af District
Court for hovedstaden Warszawa, XII Commercial Division i National Court Register, under
KRS nummer 0000581123, NIP: 7010513199, REGON: 362.753.443.

III. BETINGELSER FOR DELTAGELSE I KAMPAGNE „SMAG GARANTI”
3.1 Deltagerne i kampagnen kan være kun fysiske personer erhverver salgsfremmende produkter
brand Petvita på salgsstedet, som forbrugere i henhold til art. 22.1 i den civile retsplejelov
("deltagerne").
3.2 Varigheden af denne kampagne varer indtil budgettet er afsat til gennemførelsen af
reklamekampagnen.
3.2.1 I tilfælde af at bruge budgettet til gennemførelse af denne kampagne vil Organizer informere
deltagerne om dens afslutning elektronisk, ved hjælp af den social networking site
www.facebook.com
3.3 Deltageren har mulighed for at deltage i den sag én gang. Igennem vil blive taget varighed
fremme i betragtning kun én indgang deltage i en reklamekampagne fra en husstand.
3.3.1 I tilfælde af at modtage flere ansøgninger fra deltagere, der repræsenterede en husstand
vil blive betragtet den første ansøgning modtaget.
1. 3.3.2 Ved "meddelelse sendt fra en husstand" henviser til en anmodning fra deltagerne har
samme bopæl som angivet i teksten af erklæringen: by, gade, husnummer, lejlighed nummer.
Derudover kan hver deltager deltage i kampagnen kun en (1) gang.
2. Det betyder, at deltageren ikke kan indsende aktie for to (2) husholdninger.
3.4 Handling giver mulighed for at anmode en produktmærke Petvita købt i løbet af
reklamekampagnen.
3.5 Meddelelse om deltagelse i reklamekampagnen er ensbetydende med at udfylde
klageformularen.

IV. Bestemmelser for retur varer af MÆRKER PETVITA
4.1 Det er tilladt at returnere produktet med tab, der ikke overstiger 20% af foderet, med en vægt på
2,5 kg
(500 g) og 10% af foderet med en vægt på 14 kg (1,4 kg)

4.2 Den deltager, der tager del i salgsfremmende kampagner er påkrævet for at returnere produktet
mærke Petvita i den originale emballage, i hvilken produktet blev købt.
4.2.1 Ansøgning Deltager der vendte tilbage produktet i en anden pakke end den oprindelige
det vil ikke komme i betragtning.
4.3 Deltagere, der deltager i reklamekampagnen har ret til at returnere produktet Petvita personligt i
butikken, hvor du købte produktet eller via post til adressen, der er indeholdt i afsnit II i denne
forordning.
4.4 Deltageren er forpligtet til at beskytte og forsegle emballage promotion produkt tilbage på en
sådan måde, at det sikres, at maden ikke løber ud af emballagen under transporten til arrangøren.
4.5 Organisator forbeholder sig ret til ikke at acceptere registrering af en deltager, der ikke har
opfyldt kravene i punkt 4.1-4.4 i disse regler.

V. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
1.1 Regler er underlagt ret.
1.2 Enhver personlige oplysninger, som deltagerne i reklamekampagnen udelukkende
anvendes af Organisator til at gennemføre reklamekampagnen.
1.3 Opfyldelsen af samtlige bestemmelser i de forordninger sikrer deltagelse i
reklamekampagnen.

