
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM” 

 

§ 1 

NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 

1. Organizatorem Promocji „GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM” (dalej: „Promocja") jest Highlite 

Bielecka Jellinek Poznar sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 

Wrocław, o numerze NIP 898-221-61-30, REGON 363484399, wpisanym do rejestru z 

postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod KRS: 

0000595440, zwany dalej „Organizatorem”. 

§ 2 

TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI 

1. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 1.07.2016 roku do dnia 31.07.2016 roku w sklepach 

stacjonarnych i od dnia 1.07.2016 roku do dnia 31.07.2016 roku do godziny 23:59 w 

sklepach internetowych (decyduje data i godzina wysłania zamówienia i/lub rezerwacji na 

serwer sklepu internetowego). 

2. Termin wysyłania zgłoszeń do Promocji upływa w dniu 14.08.2016 r. do godziny 23:59, lecz 

nie później niż w ciągu 14 dni od daty wskazanej na dowodzie zakupu (o zachowaniu terminu 

decyduje data stempla pocztowego). 

3. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 

sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: 

a. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.saturn.pl 

b. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediamarkt.pl 

c. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.euro.com.pl 

d. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.oleole.pl  

e. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.agito.pl 

f. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.morele.net  

g. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.agdwarszawa.pl 

h. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.neonet.pl 

i. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.neo24.pl  

j. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediadomek.pl 

k. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediaexpert.pl 

l. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.electro.pl 

m. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.avans.pl  

n. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bankujesz-zyskujesz.pl 

o. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.payback.pl  

p. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.zadowolenie.pl 

q. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.kakto.pl 

r. Oficjalny sklep Allegro dostępny pod adresem 

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=1680&order=m&string=Remington&s

earch_scope=userItems-1680&bmatch=s0-ele-1-4-0516 
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§ 3 

PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ 

1. Sprzedażą promocyjną objęte są wybrane produkty spośród urządzeń IPL marki Remington 

(dalej: „Produkty promocyjne"). Lista produktów promocyjnych stanowi Załącznik nr 2. 

§ 4 

UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnej oraz każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia - za 

zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Uczestnik”). W przypadku wątpliwości co do 

wieku Uczestnika, Organizator może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek 

Uczestnika pod warunkiem nie wydania nagrody. 

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Spectrum Brands Poland Sp. z 

o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, 

małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni 

udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem 

Promocji. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie. 

§ 5 

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji 

oraz wydania Gratisów przez Highlite Bielecka Jellinek Poznar sp.j. z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław. Administratorem danych osobowych jest 

Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 

1920r. 7a, 02-366 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 

przeprowadzenia Promocji i wydania Gratisów. Dane osobowe Uczestników – po wyrażeniu 

przez nich zgody – będą również przetwarzane do celów marketingowych przez Spectrum 

Brands Poland oraz Highlite Bielecka Jellinek Pozar sp.j. zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

§ 6 

NAGRODY W PROMOCJI 

1. W Promocji przewidziano gratisy (dalej: „Gratisy”) za zakup produktu Remington objętego 

Promocją: elektryczna szczoteczka do twarzy Reveal FC1000 o wartości rynkowej 389 PLN 

brutto każda. Liczba Gratisów jest ograniczona. 

  



 

 

§ 7 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji może być jedynie zakup produktów nowych, 

dostępnych tylko i wyłącznie w sklepach określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, w 

stosunku do których gwarantem jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. oraz wyłącznie w 

terminie, o którym jest mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Dokonać w terminie od dnia 1.07.2016 r. do dnia 31.07.2016 r. zakupu produktu 

spośród wybranych urządzeń IPL marki Remington. Listę Produktów Promocyjnych 

stanowi Załącznik nr 2. Zakup Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany 

jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania 

jednego Zgłoszenia do Promocji. 

b. W ciągu 14 dni od daty wskazanej na dowodzie zakupu, ale nie później niż do 

14.08.2016 roku do godz. 23:59, przekazać swoje zgłoszenie poprzez wypełnienie 

formularza rejestracyjnego w wersji elektronicznej na stronie www.gladkielato.pl 

załączając skan lub zdjęcie dowodu zakupu i oryginalnego kodu kreskowego EAN 

wyciętego z opakowania Produktu Promocyjnego. Organizator zastrzega, że zdjęcia 

niewyraźne, nieczytelne lub o słabej jakości nie będą brane pod uwagę. 

c. W ciągu 14 dni od daty wskazanej na dowodzie zakupu, ale nie później niż do 

14.08.2016 roku (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego), wysłać 

kopię paragonu oraz oryginalny kod kreskowy wycięty z opakowania Produktu 

Promocyjnego listem poleconym na adres Organizatora: Highlite, ul. Pomorska 55 

lok. 2, 50-217 Wrocław, z dopiskiem Reklamacja „GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM”.  

3. Przesłanie kopii paragonu oraz oryginalnego kodu kreskowego wyciętego z opakowania 

Produktu Promocyjnego jest warunkiem niezbędnym do wydania Gratisu. 

4. W skład prawidłowego Zgłoszenia do Promocji wchodzi: 

a. Kompletnie wypełniony, w formie elektronicznej, formularz rejestracyjny w Promocji 

„GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM”, który dostępny jest na stronie 

www.gladkielato.pl, a którego wzór stanowi Załącznik nr 1; oraz 

b. Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT lub 

paragon fiskalny); oraz 

c. Oryginalny kod kreskowy wycięty z opakowania Produktu Promocyjnego. 

5. Przysłany formularz, kopia dowodu zakupu i kod kreskowy nie podlegają zwrotowi.  

6. Uczestnik traci prawo do otrzymania Gratisu jeżeli: 

a. Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub 

b. Przysłany kod kreskowy będzie nieoryginalny, podrobiony, nieczytelny lub 

uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub 

c. Przysłana kopia dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) będzie podrobiona, 

nieczytelna lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub  

d. Przysłana kopia dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) będzie potwierdzała zakup 

dokonany w ramach sprzedaży wysyłkowej, za wyjątkiem zakupów dokonanych w 

sklepach internetowych wymienionych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu; lub 

e. Na przysłaną kopię dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) dokonano wcześniej 

wydania Gratisu w ramach Promocji; lub 
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f. Przysłane Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji będzie wypełnione niekompletnie lub 

nieczytelnie;  

7. Ilość Gratisów w postaci Szczoteczki do twarzy Reveal FC1000 jest ograniczona do 300 sztuk 

(słownie: trzysta sztuk). O przyznaniu należnego Gratisu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń 

na stronie www.gladkielato.pl.  

8. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać jeden Gratis. Zgłoszenie traktowane 

jest jako pojedyncze również w sytuacji, gdy na dowodzie zakupu widnieje kilka Produktów 

Promocyjnych.  

9. Zgłoszenia do Promocji weryfikowane są przez Highlite, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych 

od wysłania Zgłoszenia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 

10. Uczestnictwo w Promocji nie wyklucza uczestnictwa w konkursie „Gładkie lato” 

odbywającym się na stronie www.gladkielato.pl. 

§ 8 

ODBIÓR GRATISÓW 

1. Gratisy zostaną wysłane na koszt Organizatora w postaci pocztowych przesyłek poleconych 

lub przesyłek kurierskich na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie do 30 

dni roboczych od zarejestrowania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia do Promocji.  

2. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi. 

§ 9 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia promocji, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Highlite, ul. 

Pomorska 55 lok. 2, 50-217 Wrocław, z dopiskiem Reklamacja „GŁADKIE LATO Z 

REMINGTONEM”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z 

przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja 

powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.gladkielato.pl 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy polskiego prawa.  
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ZAŁĄCZNIK nr 1 

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PROMOCJI „GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM” DOSTĘPNY NA 

STRONIE KONKURSOWEJ www.gladkielato.pl. 

 

IMIĘ

…………………….

 

NAZWISKO

…………………….

 

DATA URODZENIA

…………………….

 

PŁEĆ

…………………….

 

ADRES

…………………….

 

KOD POCZTOWY

…………………….

 

MIASTO

…………………….

 

E-MAIL

…………………….

NR TELEFONU 

…………………….

 

NR PARAGONU 

…………………….

 

SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ SIĘ O KONKURSIE

……………………. 

PRODUKT 

……………………. 

 

KATEGORIA 

……………………. 

 

SKLEP 

……………………. 

 

 

 

[]  Akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Loyal Concept 
Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa i  Highlite Bielecka Jellinek Poznar sp.j. z siedzibą we 
Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej 
Promocji, jej realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Spectrum Brands 
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a. Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 
2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 
przeprowadzenia Promocji i wydania nagród.  

[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, a także Highlite Bielecka Jellinek Poznar 
sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław, w celach marketingowych 
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). Podanie  danych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2  

PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI „GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM" 

NAZWA Kod EAN Symbol 

I-LIGHT PRESTIGE    4008496825882 IPL6750 

I-LIGHT PRO   4008496824267 IPL6500 

I-LIGHT ESSENTIAL         4008496824212 IPL6250 

 


