
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„Kup szczoteczkę Oral-B i odbierz końcówki za 1 zł” 

(dalej jako Regulamin) 

 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kup szczoteczkę Oral-B i odbierz końcówki za 1 zł” (dalej jako 

„Akcja Promocyjna”) jest NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, 50-505 

Wrocław, NIP: 895-00-21-311, REGON 930310841, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000218498, o kapitale zakładowym wynoszącym 

1.251.000,00 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana „Organizatorem”). 

2. Promocja prowadzona będzie we wszystkich salonach sprzedaży detalicznej NEONET, 

znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanymi dalej „Punktami Sprzedaży”) oraz 

w sklepie internetowym neonet.pl (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”). 

3. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie od dnia  13.02.2020 r. do dnia 19.02.2020 r., w 

godzinach otwarcia Punktów Sprzedaży, zaś w przypadku Sklepu Internetowego Promocja 

rozpoczyna się w dniu 13.02.2020 r. o godz. 00:01, a kończy się w dniu 19.02.2020 r. o godz. 

23:59 (dalej jako „Okres Sprzedaży Promocyjnej”). 

4. Wyczerpanie puli Produktów Promocyjnych wskazanej w §2 ust. 3 jest jednoznaczne z 

zakończeniem Promocji. Informacja o wyczerpaniu puli Produktów Promocyjnych umieszczona 

zostanie na stronie internetowej www.neonet.pl niezwłocznie po ustaleniu tej okoliczności.  

5. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny, dokonująca zakupu towarów w ilościach detalicznych na potrzeby prywatne (dalej jako 

„Uczestnik”).  

6. Regulamin Promocji dostępny jest w Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej 

www.neonet.pl. 

 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1.  Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

2. Klient dokonujący w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zakupu produktu wskazanego w Załączniku nr 

1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako „Produkt Główny”) otrzyma możliwość uzyskania rabatu 

obniżającego cenę wybranych końcówek Oral-B do wysokości 1 zł (dalej jako „Produkt 

Promocyjny”)* 

3. Liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona. 

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez NEONET S.A. obowiązującymi 

w Punktach Sprzedaży oraz w Sklepie Internetowym. 

5. Promocję można łączyć z akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez producentów 

poszczególnych marek w Punktach Sprzedaży oraz w Sklepie Internetowym. 

6. Akcja promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy rozumie się zakup w 

okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej więcej niż łącznie 1 sztuki Produktu Głównego oraz 

Promocyjnego. 



7. W przypadku dokonania zakupu hurtowego Uczestnik otrzyma możliwość uzyskania rabatu tylko 

za zakup jednego Produktu Głównego. 

8. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionego 

Produktu Głównego, Uczestnik Promocji traci przyznany w ramach promocji rabat oraz 

zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości. Postanowienia zdania poprzedzającego nie 

dotyczą odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie rękojmi za wady.  

9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, którego cena była 

rabatowana na skutek akcji promocyjnej, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie 

wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj. cenę z uwzględnieniem rabatu. 

10. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w przypadkach określonych  przepisami prawa, bądź 

dodatkowo może być przyznane przez Organizatora w innych przypadkach wyraźnie wskazanych 

w osobnych regulaminach. 

*Do ceny produktu promocyjnego należy doliczyć opłatę KGO – Koszty Gospodarowania Odpadami, 

inaczej Opłata Recyklingowa rozumiana jako opłata za zbieranie, przetwarzanie i recykling odpadów 

elektronicznych przez producentów. Szczegóły w załączniku nr 1. 

 
§3 

REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora  z 

dopiskiem na kopercie nazwy Promocji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Akcji 

Promocyjnej. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum imię, nazwisko i adres do korespondencji 

osoby zgłaszającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji, opis ewentualnych 

nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. 

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego 

Organizator pisemnie powiadomi zgłaszającego w terminie 30 dni od daty otrzymania 

reklamacji.  

4. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Punkcie Sprzedaży lub w Sklepie Internetowym 

rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w 

szczególności w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Do udziału klienta w Promocji konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne 

utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły 

wyższej, (b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, 

w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do 

niniejszej Akcji Promocyjnej, (c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich, (d) zmiany zasad 

przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić 

do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych 

przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie. 

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu. 

 



 

Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych promocją:  

Produkt Główny Produkty Promocyjny (za 1 zł) KGO (zł) 

Szczoteczka rotacyjna 
Oral-B D100 BK CA 

KOŃCÓWKI DO SZCZOTECZKI 
ORAL-B 4SZT EB20-4 ^ 

0,25 zł 

Szczoteczka rotacyjna 
Oral-B PRO 500 ^ 

KOŃCÓWKI DO SZCZOTECZKI 
ORAL-B 4SZT EB18-4 ^ 

0,25 zł 

Szczoteczka rotacyjna 
Oral-B D100 WH CA  

 

 


