REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Jesienne chwile z Braun i ESOTIQ”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Akcja sprzedaży premiowej będzie prowadzona pod nazwą „Jesienne chwile z Braun i ESOTIQ”, zwana dalej PROMOCJĄ.

2.

Organizatorem PROMOCJI jest TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań, REGON
300281544, NIP 7831614725, KRS 0000255462, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 000,00zł tel./fax 061 830 00 95, silkepil@tqg.pl, zwana dalej
ORGANIZATOREM.

3.

Fundatorem nagród jest Procter & Gamble International Operations SA, 47 Route de Saint-Georges, CH-1213 Petit Lancy
SWITZERLAND, zwana dalej FUNDATOREM.

4.

Administratorem danych osobowych jest, NAVO Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy,
REGON 277632751, NIP 646-25-26-337, KRS 0000046562, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 21583250,00zł tel./fax 061 830 00 95, biuro@tqg.pl, zwana
dalej ADMINISTRATOREM. PROMOCJA jest prowadzona przez ADMINISTRATORA za pośrednictwem ORGANIZATORA,
któremu ADMINISTRATOR zleci przeprowadzenie PROMOCJI w imieniu i na rzecz ADMINISTRATORA.

5.

PROMOCJA jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach sieci handlowych, sklepach rynku
tradycyjnego oraz sklepach internetowych. Lista sieci handlowych oraz sklepów została zamieszczona w ZAŁĄCZNIKU Nr 1.

6.

1

Uczestnikiem PROMOCJI może być osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego,
posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która
w chwili dokonywania zakupu PRODUKTU ukończyła 18 lat, zwana dalej UCZESTNIKIEM.

7.

Nagrodą w PROMOCJI jest bon o wartości 50, 100 lub 150 PLN do salonów stacjonarnych ESOTIQ, który to zostanie
przekazany mailowo na adres mailowy wskazany przez UCZESTNIKA po spełnieniu przez niego warunków udziału w
PROMOCJI. Łączna pula bonów, które mogą zostać rozdysponowane w PROMOCJI to 1400 sztuk. Łączna wartość nagród 120
000zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

8.

W PROMOCJI nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele ORGANIZATORA, FUNDATORA,
sklepów oraz ADMINISTRATORA, a także członkowie ich najbliższej rodziny, pracownicy podmiotów współpracujących przy
organizacji i przeprowadzaniu PROMOCJI oraz wstępni i zstępni wymienionych. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci oraz osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku
przysposobienia.

9.

PROMOCJA trwa od dnia 1.11.2015 r. do dnia 31.12.2015r. lub do wyczerpania puli bonów, o których mowa w ust. 7 zd. 2,
jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2015 r. Poszczególne sklepy lub sieci sklepów mogą ustalić z ADMINISTRATOREM za
pośrednictwem ORGANIZATORA indywidualny czas trwania PROMOCJI w swoich placówkach pod warunkiem, że mieści się
on w terminie określonym w niniejszym regulaminie. W każdym jednak wypadku sklep zobowiązany jest ogłosić czas trwania
PROMOCJI w swojej placówce w sposób umożliwiający klientom zapoznanie się z czasem trwania PROMOCJI w tejże
placówce.

10. PROMOCJĄ będą objęte tylko wybrane depilatory, golarki i zestawy Braun, zwane dalej PRODUKTAMI. Szczegółowa lista
PRODUKTÓW wymieniona została w ZAŁĄCZNIKU Nr 2.

11. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie w:
a. siedzibie ORGANIZATORA: TQ GROUP SP. Z O.O. ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań
b. na stronie www.silkepilpromocja.pl
c. w odpowiednich punktach (punkty przeznaczone do obsługi klienta) sklepów sieci handlowych, sklepów rynku
tradycyjnego lub na stronach internetowych sklepów biorących udział w PROMOCJI.
12. UCZESTNIK przystępując do PROMOCJI wyraża zgodę na przetwarzanie przez ADMINISTRATORA jego danych osobowych
podanych

w

formularzu

zgłoszenia

do

PROMOCJI

w

celu

przeprowadzenia

PROMOCJI

zgodnie

z postanowieniami regulaminu PROMOCJI i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas PROMOCJI jest –
w rozumieniu tej ustawy – ADMINISTRATOR, który będzie je przetwarzać w ww. celu. ADMINISTRATOR powierza
ORGANIZATOROWI przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia PROMOCJI
począwszy- od określonego w ust.9- dnia 1.11.2015 r., z możliwością dalszego powierzenia ich do przetwarzania w tym
samym celu i zakresie CD-WEB Agencja Interaktywna Patryk Zalewski ul. Sadowa 7, 60-185 Skórzewo (Poznań), NIP 673-16801-13, REGON 331057647, zgodnie z przepisami tej ustawy, na co UCZESTNIK również wyraża zgodę. Podanie danych przez
UCZESTNIKA ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla wzięcia udziału w PROMOCJI. Osobie udostępniającej dane
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
13. UCZESTNIK przystępując do PROMOCJI wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Aby wziąć udział w PROMOCJI należy, w czasie trwania PROMOCJI, o którym mowa w § 1 ust. 9, z zastrzeżeniem ust. 3, spełnić
łącznie następujące warunki:
a. dokonać zakupu min. 1 jednostki zakupowej fabrycznie nowego PRODUKTU spośród określonych w § 1 ust. 10
(Załącznik nr 2) niniejszego regulaminu, w sklepach określonych w § 1 ust. 5 (Załącznik nr 1).
b. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.silkepilpromocja.pl i załączyć skan dowodu zakupu
(paragon lub faktura), a następnie go wysłać za pośrednictwem tej strony internetowej. Po naciśnięciu przycisku
„Wyślij i drukuj” zgłoszenie zostanie potwierdzone komunikatem o treści „Twoje zgłoszenie zostało wysłane”.
Następnie po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wygenerowany zostanie formularz w postaci pliku PDF wraz z numerem
zgłoszenia.
c. Podpisać imieniem i nazwiskiem wydrukowany formularz i wraz z kopią dowodu zakupu oraz wyciętym kodem
kreskowym EAN z opakowania zakupionego PRODUKTU objętego PROMOCJĄ, dostarczyć w ciągu 14 dni od daty
wypełnienia formularza zgłoszeniowego, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres (liczy się data wpływu do
siedziby ORGANIZATORA):
TQ Group Sp. z o.o.
ul. Albańska 18/6
60-123 Poznań
Z dopiskiem „Jesienne chwile z Braun i ESOTIQ”

2. Nabycie jednego PRODUKTU, objętego PROMOCJĄ upoważnia do otrzymania jednej NAGRODY. Każdy UCZESTNIK może wziąć
udział w PROMOCJI 3-krotnie, zakładając, że każdorazowo spełni warunki określone w ust. 1.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego może nastąpić najpóźniej do dnia 31.12.2015 roku. Listy polecone, przesyłki kurierskie
z formularzami zgłoszeniowymi i niezbędnymi załącznikami, muszą zostać doręczone na adres ORGANIZATORA, o którym
mowa w ust. 1 lit c, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2016 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą weryfikowane
i nie biorą udziału w PROMOCJI.
4.

ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA poinformuje o wyczerpaniu puli bonów, o których mowa w § 1 ust. 7 zd.
2 lub przedłużeniu czasu obowiązywania PROMOCJI za pośrednictwem strony internetowej www.silkepilpromocja.pl .

5.

Udział w PROMOCJI jest dobrowolny i bezpłatny,

6.

UCZESTNIKIEM PROMOCJI nie może być osoba, która jest jednocześnie uczestnikiem w programie Satysfakcji Gwarantowanej,
o którym mowa na stronie http://www.braun.com/pl/promotions/money-back-guarantee.html. UCZESTNIK PROMOCJI traci
prawo do udziału w programie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Za UCZESTNIKA uważa się każdą osobę, która dokonała
zgłoszenia w PROMOCJI poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.silkepilpromocja.pl, a
następnie dokonała wysyłki zgłoszenia do siedziby ORGANIZATORA.
§3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA W PROMOCJI

1.

NAGRODA – bon do realizacji w salonach stacjonarnych ESOTIQ, uzależniona jest od zakupionego PRODUKTU i
wynosi:
Produkt Braun
Depilator Silk-épil 9
Depilator Silk-épil 7
Depilator Silk-épil 5
Zestaw do depilacij i oczyszania twarzy Braun Face

2.

Wartość bonu ESOTIQ
150 PLN
100 PLN
50 PLN
50 PLN

Zgłoszenia złożone przez UCZESTNIKÓW będą przez ADMINISTRATORA za pośrednictwem ORGANIZATORA weryfikowane w
zakresie ich zgodności z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami prawa.

3.

NAGRODA może zostać przyznana po otrzymaniu przez ORGANIZATORA potwierdzenia wypełnienia formularza
zgłoszeniowego na stronie www.silkepilpromocja.pl oraz odebrania przesyłki pocztowej, kurierskiej doręczonej do siedziby
ORGANIZATORA, a zawierającej wypełniony formularz zgłoszeniowy, kopię dowodu zakupu oraz wycięty kod kreskowy EAN
z opakowania PRODUKTU.

4.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i spełnieniu przez UCZESTNIKA warunków udziału w PROMOCJI, UCZESTNIK otrzyma
NAGRODĘ w postaci bonu na podany przez niego adres e-mail, w terminie do 60 dni od daty odebrania przez ORGANIZATORA
przesyłki pocztowej, lub kurierskiej zawierającej dokumenty, o których mowa w ust. 3.

5.

ADMINISTRATOROWI za pośrednictwem ORGANIZATOROWA przysługuje prawo żądania okazania oryginału dowodu zakupu
PRODUKTÓW lub weryfikacji prawidłowości złożonego przez UCZESTNIKA zgłoszenia w każdy dopuszczalny sposób.
ORGANIZATOR może również poprosić UCZESTNIKA o przesłanie zdjęcia dokumentu poświadczającego prawidłowość
informacji.

6.

UCZESTNIK nie ma prawa odbioru NAGRODY osobiście w siedzibie ORGANIZATORA.

7.

UCZESTNIK nie ma prawa do przekazania NAGRODY na osobę trzecią.

8.

NAGRODA nie podlega wymianie na inną nagrodę, ani pieniężną ani rzeczową.

9.

ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA ma prawo do wykluczenia z PROMOCJI zgłoszeń UCZESTNIKÓW, jeśli
naruszają one postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa. ADMINISTRATOR za pośrednictwem
ORGANIZATORA może wykluczyć UCZESTNIKÓW z PROMOCJI w szczególności w następujących przypadkach:
a.

Zgłoszenie jest niepełne, nieoryginalne, nieczytelne, uszkodzone w sposób uniemożliwiający dokonanie
weryfikacji lub budzi uzasadnioną wątpliwość ADMINISTRATORA (ORGANIZATORA) w zakresie tych cech,

b.

UCZESTNIK podał niepełne lub nieprawdziwe dane osobowe,

c.

Istnieje rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w formularzu, a danymi na dowodzie zakupu (jeśli takowe są
tam podane),

d.

Więcej niż jeden UCZESTNIK użył dla celów udziału w PROMOCJI jednego dowodu zakupu PRODUKTU,

e.

Naruszenia innych postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

10. Nabywca PRODUKTU traci prawo do NAGRODY w przypadku odstąpienia od umowy nabycia PRODUKTU, rozwiązania umowy
nabycia PRODUKTU, zwrotu PRODUKTU, naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, naruszenia przepisów prawa.
UCZESTNIK jest wówczas zobowiązany do zwrotu NAGRODY, jaką otrzymał. Zwrotu nagrody należy dokonać na adres
wskazany przez ORGANIZATORA.

§4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.

Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty upływu terminu wynikającego z § 1 ust. 9 zd. 1 ADMINISTRATOROWI
za pośrednictwem ORGANIZATORA na adres TQ Group Sp. z o.o., ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań. O dacie zgłoszenia
reklamacji decyduje data dostarczenia dokumentu reklamacyjnego do siedziby ORGANIZATORA. Reklamacje zgłoszone po
terminie nie będą rozpatrywane.

2.

Reklamacje rozpatruje Komisja, którą powołuje ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA. Rozpatrzeniu podlegają
wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres UCZESTNIKA,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem
nieważności.

3.

Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. UCZESTNIK zostanie poinformowany o stanowisku
zajętym przez ADMINISTRATORA za pośrednictwem ORGANIZATORA.

4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa UCZESTNIKA do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

UCZESTNIK biorąc udział w PROMOCJI zawiera z ADMINISTRATOREM umowę, na mocy której ADMINISTRATOR po spełnieniu
przez UCZESTNIKA warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, umożliwia mu wzięcie udziału w tej PROMOCJI, a także
po spełnieniu dodatkowych warunków, otrzymanie NAGRODY .

2.

UCZESTNIK ma prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od wysłania za pośrednictwem
strony internetowej www.silkepilpromocja.pl formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b.

3.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o której mowa w ust. 1, UCZESTNIK składa w formie pisemnej. Do zachowania
terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres ORGANIZATORA przed jego upływem.

4.

Ani ADMINISTRATOR, ani ORGANIZATOR nie ponosi kosztów jakie UCZESTNIK poniósł w związku z udziałem w PROMOCJI, w
szczególności kosztów wysyłki formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b w formie pisemnej.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają
jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

2.

Ani ADMINISTRATOR, ani ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość działań Poczty Polskiej, czy firm
kurierskich, w tym w szczególności za terminowe dostarczanie przesyłek.

3.

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych PROMOCJĄ będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby ADMINISTRATORA.

4.

ADMINISTRATOR za pośrednictwem ORGANIZATORA jest uprawniony do odwołania PROMOCJI oraz zmiany postanowień
niniejszego regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. O odwołaniu PROMOCJI lub zmianie postanowień
niniejszego

regulaminu

ADMINISTRATOR

za

pośrednictwem

ORGANIZATORA

ogłosi

na

stronie

internetowej

www.silkepilpromocja.pl oraz w siedzibie ORGANIZATORA. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z chwilą
ogłoszenia na stronie internetowej www.silkepilpromocja.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – lista sklepów biorących udział w promocji.

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sklep
"KARO" Wioletta Suchanek
2bis.pl
AGD market Zabrze
agdmax24.pl
Alsen
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE SALON AGD LUDWIK KOCH
Auchan
Avans.pl
Bi1
Carrefour
DOM HANDLOWY JEDYNKA ANDRZEJ MARZEJON
ELBIS
electro.pl
Euro RTVAGD
euro.com.pl
Firma "Apollo" J.BALA, P.JAKUBIAK, Z.SZCZERBA
FotoElektro
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻUKOWIE
HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI MARIANNA BUZIEWICZ
IMMOMOK
juka.pl
Kajt24.pl
Komputronik.pl
Leclerc
Makro C&C
Mall.pl
maxelektro.pl
Media Markt
MediaExpert - Astral
MediaExpert - TERG S.A.
mediaexpert.pl
mediamarkt.pl
Megamedia.pl
Merlin.pl
Mixmedia.pl
Mycenter.pl
Najlepsiagdrtv.pl
NEO24.pl
Neonet
neonet.pl
NIKO PODIAS SPÓŁKA JAWNA
oleole.pl

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

P.H.U. IMPULS OSSOWSKI LESŁAW
P.P.H.U. ELDOM RAFAŁ PAŁUBICKI
P.P.H.U. TED SKLEP EKSPERT TADEUSZ PARACKI
P.W MURMEX-BIS J.MURAWSKI, W.MEGGER
Partner RTV AGD
partneragdrtv.com.pl
PC HELL SERWIS INFORMATYCZNY MATEUSZ ROSZKIEWICZ
PHU "FLESZ MEDIA"
PHU JOANNA LANDOWSKA
PIOTR WIĘCKOWSKI P.H.U. POLDOM
Portone.pl
PRO FUTURO 2
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWE SIBUK SPÓŁKA JAWNA GERARD KUBIS, KRZYSZTOF KUBIS
Real
Saturn
saturn.pl
Satysfakcja.pl
Selgros
Sklep "AGATA" Jacek Kłos
SKLEP AGD ZBIGNIEW I MICHAŁ GRYCZKA S.C.
SKLEP ELDOM KATARZYNA BANIA
SKLEP PRZEMYSŁOWY GRAŻYNA MILKOWSKA
sklepbielskobiala.pl
SNT Group EWA UCHMAN
Telmar Marek Grygierzec
VIDEO TOMEX
zadowolenie.pl
ZBYLAND Zbigniew Lewkowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 – lista produktów biorących udział w promocji

Produkt Braun
Golaraka LS5160 W&D
Golaraka LS5560
Depilator Silk-épil 9 9-969
Depilator Silk-épil 9 9-961
Depilator Silk-épil 9 9-579
Depilator Silk-épil 9 9-561
Depilator Silk-épil 9 9-558
Depilator Silk-épil 7 7-751
Depilator Silk-épil 7 7-561
Depilator Silk-épil 7 7-527
Depilator Silk-épil 7 7-175
Depilator Silk-épil 5 5-541
Depilator Silk-épil 5 5-531
Depilator Silk-épil 5 5-511
Depilator Silk-épil 5 5-280
Depilator Silk-épil 5 5-180
Depilator Silk-épil 5 5-329
Depilator Silk-épil 5 5-185
Zestaw do depilacji i oczyszczania twarzy Braun Face 832N
Zestaw do depilacji i oczyszczania twarzy Braun Face 832E
Zestaw do depilacji i oczyszczania twarzy Braun Face 832S
Zestaw do depilacji i oczyszczania twarzy Braun Face 831
Zestaw do depilacji i oczyszczania twarzy Braun Face 830
Zestaw do depilacji i oczyszczania twarzy Braun Face 820
Zestaw do depilacji i oczyszczania twarzy Braun Face 810

Kod kreskowy EAN
4 210 201 003 137
4 210 201 003 199
4 210 201 109 198
4 210 201 109 150
4 210 201 109 075
4 210 201 109 051
4 210 201 109 013
4 210 201 089 353
4 210 201 116 370
4 210 201 140 856
4 210 201 092 025
4 210 201 115 052
4 210 201 114 833
4 210 201 114 673
4 210 201 050 902
4 210 201 050 865
4 210 201 096 085
4 210 201 050 889
4 210 201 139 256
4 210 201 139 331
4 210 201 139 362
4 210 201 115 915
4 210 201 097 433
4 210 201 097 556
4 210 201 097 594

