PRAVIDLA AKCIE
„ZÁRUKA CHUTNOSTI”
I. Podmienky definujú vykonávanie a realizáciu akcii pod názvom "Záruka chutnosti" .
II. Organizátorom akcii je Petvita Corporation Sp. z o.o. so sidlom ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, zapísaná do registra podnikateľov Krajowego Rejestru Sądowego vedený
Okresným Súdom pre mesto Varšava v Varšave, XII obchodný odber Krajowego Rejestru
Sądowego číslo KRS: 0000581123, NIP: 7010513199, REGON: 362753443.
III. PODMIENKY ÚČASTI V AKCII „ZÁRUKA CHUTNOSTI”
3.1 Účastníci akcii môžu byť len fyzické osoby nadobúdajúce propagačné produkty značky Petvita
v mieste predaja, ako spotrebitelia (ďalej len "účastníci").
Účastníci v deň nákupu reklamných produktov musia byť plnoletý a mať plnú spôsobilosť na
právne úkony.
3.2 Doba trvania tejto akcie trvá do rozpočtu určeného pre realizáciu reklamnej kampane.
3.2.1 V prípade použitia rozpočtu prideleného na vykonávanie tejto akcii, organizátor bude
informovať účastníkov o svojom dokončení elektronicky, pomocou www.facebook.com
3.3 Účastník má možnosť zapojiť sa do akcie iba raz. Po celú dobu trvania akcii bude vzaté do
úvahy len jedno vyhlásenie z jednej domácnosti.
3.3.1 V prípade prihlásenia niekoľko účastníkov reprezentujúcich jednu domácnosť bude
považované iba prvé prihlásenie.
3.3.2 Pod pojmom prihlásenia zaslaného z jednej domácnosti sa vzťahuje účastníkov ktorí
majú rovnaké bydliska, ako je uvedené v texte deklarácie: mesto, ulica, číslo domu, číslo
bytu. Okrem toho každý účastník môže zúčastniť akciu, iba jeden (1) raz.
To znamená, že účastník nemôže vyhlásiť prihlásenia s dvoch domácnosti.
3.4 Táto akcia poskytuje možnosť si vrátiť jeden produkt značky Petvita zakúpený v priebehu
trvania akcii.
3.5 Prihlásenie v propagačnej akcii sa rovná vyplnením formulára sťažnosti.
IV. PRAVIDLA NA VRÁTENIE PRODUKTU PETVITA
4.1 Je prípustné, aby vrátiť výrobok s straty nepresahujúcu 20% v krmive, s hmotnosťou 2,5 kg
(500 g) a 10% krmiva s hmotnosťou 14 kg (1,4 kg).
4.2 Účastník zúčastňuje propagačné akcie je povinný vrátiť produkt značky Petvita v pôvodnom
obale, v ktorom bol výrobok zakúpený.
4.2.1 Prihlásenie Účastníka, ktorý si vrátil produkt v inom obale než originál nebude braný
do úvahy.
4.3 Účastník účasťou v propagačnej akcii má právo na vrátenie výrobku Petvita osobne v predajni,
kde si výrobok zakúpil, alebo poštou na adresu obsiahnutú v II časti týhto podmienok.

4.4 Účastník je povinný zabezpečiť a zalepiť obal reklamovaného produktu a vrátil takým
spôsobom, aby sa nepoškodil a krmivo nevysypalo z obalu počas jeho prepravy do Usporiadateľa.
4.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať registráciu účastníka, ktorý nesplnil požiadavky
uvedené v odsekoch 4,1-4,4 týchto pravidiel.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.1 Pravidlá sa riadia právom.
1.2 Všetky osobné údaje poskytnuté účastníkmi v propagačnej akcii sú použité výhradne iba
organizátorom pri vykonávaní propagačnej akcii.
1.3 Splnenie všetkých ustanovení predpisov zabezpečí účasť v akcii.

