"GARANCIJA OKUSA"
I. Ta pravilnik določa pogoje vodenja in izvajanja promocijske akcije z imenom "Garancija
okusa."
II. Organizator promocijske akcije je podjetje Petvita Corporation Sp. o.o. s sedežem: ul.
Nowogrodzka 50/515 00-695 Varšava, vpisano v državni sodni register Okrožnega sodišča v
Varšavi, XII gospodarski oddelk Državnega sodnega registera, pod številko: KRS
0000581123, DDV: 7010513199, REGON: 362753443.
III. POGOJI ZA UDELEŽBO V PROMOCJSKI AKCJI "GARANCIJA OKUSA"
3.1 Promocijske akcije se lahko udeležijo, samo fizične osebe, ki kupijo promocijski izdelek
blagovne znamke Petvita v prodajalni, za domačo rabo. (v nadaljevanju "udeleženeci akcije").
Udeleženc mora biti na dan nakupa promocijskih izdelkov polnoleten.
3.2 Akcija traja do izčrpanja proračuna, ki je bil dodeljen za izvedbo promocijske akcije.
3.2.1 V primeru porabe sredstev, dodeljenih za izvajanje te promocijske kampanje, bo
organizator obvestil udeležence o zaključku akcije v elektronski obliki z uporabo
spletnega mesta www.facebook.com
3.3 Udeleženec ima priložnost, da sodelujejo v akciji samo enkrat. V trajanju promocije se
upošteva le ena prijava iz posameznega
gospodinjstva.
3.3.1 V primeru prejema več prijav udeležencev, ki predstavljajo eno gospodinjstvo se
upošteva prvo prijavo..
3.3.2 Izraz "prijava poslana iz istega gospodinjstva" se nanaša na prijave iz istega
naslova,ki je naveden tudi v prijavi in sicer: naselje, ulica, hišna številka, številka
stanovanja. Poleg tega lahko vsak udeleženec sodeluje v promociji, le enkrat (1).
To pomeni, da udeleženec ne more podati prijave za dve (2) gospodinjstvi.
3.4 V času trajanja promocije je možno vrniti le en (1) proizvod blagovne znamke Petvita
kupljen v tem času.
3.5 Prijava k sodelovanju v promocijske kampanje, je enaka izpolnitvi obrazca za pritožbo.
3.6 V sklopu akcije dopuščamo vračilo enega izdelka podjetja Petvita, ki je bil kupljen v
promocijski akciji.
3.7 Obvestilo o sodelovanju v promocijske kampanje, je enako kot izpolnitvijo obrazca za
pritožbo.

IV. PRAVILA ZA VRAČILO PROIZVODOV ZNAMKE PETVITA
4.1 Dovoljeno je vračanje izdelka, če ni bilo porabljenega več kot 20 % ( 500 g) izdelka pri
2,5 kg embalaži, oziroma 10% ( 1,4 kg) izdelka pri 14 kg embalaži.
4.2 Izdelek je treba vrniti v originalni embalaži v kateri je bil kupljen.
4.2.1 Zahtevek udeleženca, ki bo vrnil izdelek v drugi embalaži razen originalne ne bo
upoštevan.
4.3 Udeleženci, ki sodelujejo v promocijski kampanji imajo pravico,da vrnejo izdelek
znamke Petvita osebno v trgovini kjer so izdelek kupili, ali po pošti na naslov, naveden v
poglavju II te uredbe.
4.4 Udeleženec je dolžan zapakirati vrnjeni promocijski izdelek na tak način , da prepreči
razsipanje krme med prevozom do organizatorja.
4.5 Organizator si pridržuje pravico, da ne upošteva zahtevka udeleženca, ki ni izpolnil
določb iz odstavkov 4.1-4.4 tega pravilnika.
V. KONČNE DOLOČBE
1.1 Pravilnik je v skladu s zakonodajo.
1.2 Vse osebne podatke udeležencev, bo organizator promocijske akcije uporabil izključno za
izvedbo te Akcije.
1.3 Izpolnjevanje vseh določb tega pravilnika zagotavlja sodelovanje v promocijski Akciji.

