AZ „ÍZLETESSÉGI GARANCIA” AKCIÓ SZABÁLYZATA
I. Az alábbi Szabályzat meghatározza az „Ízletességi Garancia” megnevezésű akció
lefolyásának és megvalósításának a feltételeit.
II. Az akció szervezője a Petvita Corporation Sp. z o.o., székhelye: Varsó, 00-695, ul.
Nowogrodzka 50/515, mely céget a varsói Fővárosi Kerületi Bíróság, XII.
Kereskedelmi Osztálya cégjegyzékében a KRS: 0000581123 cégjegyzék számmal
regisztrált. Adóazonosítója: 7010513199, Lengyel Nemzeti Céges Azonosítószám:
362753443.
III. AZ „ÍZLETESSÉGI GARANCIA” AKCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
3.1 Az Akció résztvevői kizárólag természetes személyek lehetnek, akik promóciós Petvita
termékeket vásárolnak az értékesítési pontokon, mint fogyasztók a (továbbiakban: „Résztvevők”). A
Résztvevőnek az akciós termékek vásárlása napján nagykorúnak kell lennie és teljes jogképességgel
kell bírnia.
3.2 Az alábbi akció időtartama a kampányra szánt keret kimerüléséig tart.
3.2.1 Abban az esetben, ha a kampányra szánt keret kimerül, az akció befejezéséről a Szervező a
Résztvevőket a elektronikus úton, a www.facebook.com közösségi médián keresztül tájékoztatja.
3.3 A Résztevevő csak egyszer vehet részt az akcióban. Az akció időtartama alatt egy háztartásból
csak egy jelentkezés lesz figyelembe véve.
3.3.1 Abban az esetben, ha egy háztartásból több jelentkezés érkezik, az első lesz
figyelembe véve.
3.3.2 Az „egy háztartásból érkezett jelentkezés” alatt az azonos címen élő személyek
jelentkezése értendő, amely cím a jelentkezéskor is feltüntetésre kerül: helység, utca, ház-,
és lakásszám. Ezen kívül minden Résztvevő csak 1-szer, (egyszer) vehet részt az Akcióban.
Ez azt jelenti, hogy egy Résztvevő nem jelentkezhet 2 (két) különböző lakcímmel, háztartással.
3.4 Az Akció biztosítja egy megvásárolt Petvita termék visszaküldését az akció időszakában.
3.5 Az akcióra való jelentkezés során a Résztvevőnek kötelessége kitölteni a Reklamációs Űrlapot.
IV. A PETVITA TERMÉK VISSZSZOLGÁLTATÁSÁNAK SZABÁLYAI
4.1 Olyan termék visszaszolgáltatására van lehetőség, melyből nem hiányzik több, mint 20 % (500
g) a 2,5 kg-os tápok esetében, valamint 10% (1,4 kg) a 14 kg-os kiszerelés esetében .

4.2 Az akcióban részt vevő személy köteles a Petvita tápot eredeti csomagolásban visszaküldeni,
abban, amelyben a terméket megvásárolta.
4.2.1 Annak a Résztvevőnek a jelentkezése, aki nem az eredeti csomagolásban küldi vissza a
tápot, el lesz utasítva.
4.3 Az Akcióban részt vevő személy, visszaszolgáltathatja a Petvita márkájú terméket személyesen
az üzlet székhelyén, vagy postán, a jelen Szabályzat II. pontjában megtalálható címre küldve.
4.4 A Résztvevő kötelessége az Akciós kibontott csomag megfelelő lezárása, leragasztása úgy, hogy
a táp ne szóródhasson ki a csomagolásból a szállítás során.
4.5 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa annak a Résztvevőnek a
jelentkezését, aki nem teljesítette a Szabályzat 4.1-4.4-es pontjaiban leírtakat.
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.1 A Szabályzat a jogi előírások alá esik.
1.2 Minden, az Akció során a Résztvevők által megadott személyes adatot a Szervező kizárólag az
Akció lebonyolításához használhat fel.
1.3 A Szabályzat minden rendelkezésének teljesítése garantálja az Akcióban való részvételt.

