REGELMENT VAN PROMOTIONELE ACTIE
„SMAAKGARANTIE”
I. Deze Voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder de promotie-evenement
"Smaakgarantie" uitgevoerd wordt.
II. Organisator van promotionele actie is Petvita Corporation Sp. z o.o. z gevestigd op ul.
Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa, ingeschreven in het handelsregister van de
Nationale griffie van het Hof onder de nummer: KRS: 0000581123, NIP: 7010513199,
REGON: 362753443.

III. VOORWAARDEN VAN DEELNAME AAN DE ACTIE „SMAAKGARANTIE”
3.1 De deelnemer van de promotionele actie kan alleen een individuele persoon zijn die Petvita
producten koopt als klant (hierna genoemd: „Deelnemer”).
De deelnemer, op de dag van aankoop van de promotionele producten moet een volwassenheid en
de volledige rechtsbevoegdheid hebben.
3.2 De duur van deze promotie duurt tot product dat bestemd voor de uitvoering van de
promotiecampagne niet meer beschikbaar is..
3.2.1 In geval van boven vermelde situatie zal de organisator de deelnemers elektronisch
informeren over de voltooiing ervan, met behulp van een social networking site www.facebook.com
3.3 De deelnemer heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de actie slechts één keer. Tijdens de
gehele duur van de actie zal moeten rekening worden gehouden met slechts één inzending van
deelnemen aan een promotiecampagne van het ene huishouden.
3.3.1 In het geval van het ontvangen van meer dan één aanvraag van hetzelfde huishouden,
zal de beheerder alleen de eerste aanvraag te aanvaarden.
3.3.2 Met "de toepassing van hetzelfde huishouden" wordt verstaan de toepassingen waar
dezelfde adresgegevens worden gebruikt, stad, straatnaam, huisnummer. Daarnaast kan elke
deelnemer deel te nemen aan de actie, slechts één keer.
3.4 De actie voorziet een mogelijkheid om een product van merk Petvita gekocht tijdens de duur
van de promotiecampagne te retourneren.
3.5 Aanmelding van deelname aan de promotiecampagne komt neer op het invullen van het
klachtenformulier.

IV. VOORWAARDEN VAN RETOURING VAN PETVITA VOER
4.1 Het is toegestaan om het product terug te keren met een verlies van niet meer dan 20% van de
voeding, met een gewicht van 2,5 kg
(500 g) en 10% van de voeding met een gewicht van 14 kg (1,4 kg).

4.2 Deelnemer is verplicht om Petvita product terug te sturen in zijn originele verpakking.
4.2.1 Deelnemer, die het product in een ander pakket dan het origineel trok, zal niet worden
beschouwd.
4.3 Deelnemer heeft recht om de Petvita product te retourneren persoonlijk in de winkel van een
beheerder of door te sturen naar een adres voorzien in artikel II van deze Algemene Voorwaarden.
4.4 Deelnemer is verplicht om de Petvita product voldoende veiligheid te bieden en om het te
beschermen tegen schade in het vervoer en de levering.
4.5 De organisator behoudt zich het recht om de registratie van een deelnemer die niet heeft voldaan
aan de eisen van de punten 4.1-4.4 van dit reglement niet te aanvaarden.
V. SLOTBEPALINGEN
1.1 Voorwaarden zijn onderworpen aan de geldende wetten.
1.2 Alle persoonlijke informatie die door de deelnemers aan de promotiecampagne worden
doorgegeven worden uitsluitend gebruikt door de organisator om promotiecampagne uit te voeren.
1.3 Bijeenkomst met al deze voorwaarden garandeert deelname aan de promotionele actie.

