Regulamin Promocji „Szczoteczka Lacalut gratis”
§ .1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki promocji „Szczoteczka Lacalut gratis” zwanej dalej Promocją.
2. Organizatorem Akcji Informacyjnej i fundatorem nagród jest Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000080429, NIP: 118 00 09 700, Regon 012092323, BDO
000040450, kapitał zakładowy 201 500 zł, zwany dalej Organizatorem.
3. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1)
Kodeksu Cywilnego oraz:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub
całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do czynności
prawnych mogą brać udział w Promocji przy współudziale swojego przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego);
a) nie jest pracownikiem Spółki Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., podmiotów od niej zależnych lub
powiązanych;
b) dokonała zakupu Produktu określonego w pkt.8 poniżej zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu,
zwany w dalszej Uczestnikiem.
4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.zdrovit.pl w sposób umożliwiający pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili oraz
może być udostępniany w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
5. Biorący udział w Promocji potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Promocji oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na związanie treścią
Regulaminu, w szczególności zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Promocji w sposób naruszający jego
zasady ustalone przez Organizatora.
7. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z
2009 r., Nr 201 poz. 1540).
8. Promocja dotyczy produktów: Lacalut aktiv pasta do zębów 75 ml, Lacalut aktiv pasta do zębów 33% gratis
100 ml, Lacalut aktiv płyn 300 ml, LAcalut flora pasta do zębów 75 ml, Lacalut Flora 75 ml pasta do zębów +
szczoteczka Lacalut BLACK EDITION GRATIS, Lacalut flora płyn 300 ml, LACALUT multi-effect 75 ml,
Lacalut multi-effect 100 ml w cenie 75 ml - 33% Gratis, Lacalut Sensitiv 75 ml.pasta do zębów wrażliwych,
Lacalut sensitive 100 ml w cenie 75 ml - 33% Gratis, Lacalut extra sensitive 75 ml, Lacalut Sensitive
remineralizacja szkliwa & łagodne wybielenie 75ml, Lacalut Sensitve płyn do płukania jamy ustnej 300 ml,
Lacalut White 75 ml wybielająca pasta do zębów, Lacalut White płyn do higieny jamy ustnej i zębów 300 ml.,
Lacalut White & Repair 75 ml, Lacalut aktiv ochrona dziąseł & lagodne wybielanie 75 ml, Lacalut aktiv ochrona
dziąseł & lagodne wybielanie 100 ml w cenie 75 ml - 33% GRATIS zwanych dalej Produktem.
9. Gratisem jest czarna szczoteczka Lacalut, która jest dołączana do zakupu obejmującego Produkt objęty
Promocją, za darmo, bez konieczności uiszczenia przez Uczestnik ceny za ten produkt. Gratis nie podlega
zamianie na równowartość pieniężną.
§ 2. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Promocja rozpocznie się od dnia 1.04.2022 r., a zakończy się w dniu 31.08.2022 roku lub do wyczerpania
zapasów - Czas trwania Promocji.

§ 3. ZASADY PROMOCJI
1. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien w Czasie trwania Promocji dokonać w Aptece zakupu
dowolnego Produktu określonego w paragrafie 1 punkt 8. Lista Aptek wydających gratisy określona została w
Załączniku do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Promocji otrzyma ilość sztuk Gratisu odpowiadającą ilości zakupionych Produktów objętych
Promocją określonych w § 1 punkt 8 powyżej .
3. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda nie podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, po każdorazowym spełnieniu warunków
uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 4. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Promocji.
2. Reklamacje powinny być kierowane na adres mailowy: dorotacholodkowska@zdrovit.pl lub przesłane w formie
pisemnej na adres Organizatora Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tomasza
Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa, z dopiskiem „PROMOCJA SZCZOTECZKA LACALUT GRATIS”.
3. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika,
adres do korespondencji, adres e-mail oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia
reklamacji.
4. Postępowanie reklamacyjne, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie
powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany
przez Uczestnika oraz drogą elektroniczną (jeżeli podał adres e-mail). Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez
Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe
zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości
Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana
danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny
właściwości ogólnej.
2. Wszelkie czynności związane z Promocją, oprócz wydania Gratisu , przeprowadza Organizator.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do
Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień na adres dorotacholodkowska@zdrovit.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie
zmiany dotyczące Promocji jak również nowa treść Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej
www.zdrovit.pl
5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.04. 2022r.
6. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

