
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

POD NAZWĄ 

„Podziel się radością naturalnie!” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Podziel się radością naturalnie!” 
(zwana dalej „Akcją Promocyjną”) w wybranych sklepach detalicznych, na terenie całej 
Polski (zwanych dalej „Sklepami”), zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów 
marki PALMOLIVE i LADY SPEED STICK.  

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LOS MEJORES Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 7 lok. 
245, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS: 0000712282, posiadająca NIP: 525-273-53-18, REGON: 369182972 
(zwana dalej „Organizatorem”), która działa na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS: 0000035014, o numerze NIP: 118-00-06-759, będącej fundatorem nagród 
w Akcji Promocyjnej (zwanej dalej „Fundatorem”). 

3. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki PALMOLIVE oraz LADY SPEED 
STICK, dostępne w Sklepach biorących udział w Akcji Promocyjnej, na terenie całej 
Polski (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).  

4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 25.11.2019 r., a kończy się w dniu 31.12.2019 
r., który jest ostatecznym dniem wydania nagród, z zastrzeżeniem pkt.14 regulaminu. 

5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji 
Promocyjnej rozpocznie się od godz. 07:00:00 w dniu 25.11.2019 r. a zakończy w dniu 
31.12.2019 r. o godzinie 22:00:00 lub z chwilą wyczerpania nagród. Zakup Produktów 
Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w niniejszej 
Akcji Promocyjnej. 

6. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na 
terenie Polski (zwanych dalej „Uczestnikami”), posiadających status konsumenta w 
rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.  

7. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie www.twojpalmolive.pl. 

 

http://www.wygrajusmiech.pl/


ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

8. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien w okresie od dnia 
25.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. spełnić łącznie następujące warunki: 

a) dokonać zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za minimum 20 zł 
brutto w dowolnym Sklepie biorącym udział w Akcji Promocyjnej na terenie 
całej Polski, udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu. Nie ma 
możliwości łączenia zakupów Produktów Promocyjnych udokumentowanych 
na różnych dowodach zakupu,  

b) bezpośrednio po dokonanym zakupie dokonać odbioru nagrody. 

9. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie, spełniając za każdym 
razem warunki niniejszego regulaminu. 

10. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę 
większą niż 20 zł brutto, udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu, 
Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania jednej nagrody. Przykładowo: Uczestnik 
dokonał zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę 43 zł brutto i zakup ten jest 
udokumentowany na jednym dowodzie zakupu - Uczestnik ma prawo do otrzymania 1 
nagrody w Akcji Promocyjnej. 

 

NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ I ICH ODBIÓR  

11. Nagrodę w Akcji Promocyjnej stanowią kosmetyczki, o jednostkowej wartości 4,50 zł 
brutto (słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy). 

12. Łączna pula wszystkich nagród w Promocji wynosi 6000 sztuk kosmetyczek, w tym 2300 
sztuk kosmetyczek damskich i 3700 sztuk kosmetyczek męskich. Nie ma możliwości 
zastrzeżenia rodzaju wydanej nagrody. 

13. Uczestnik, który spełni kryteria wymagane niniejszym regulaminem, bezpośrednio po 
dokonanym zakupie otrzyma nagrodę z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt.14 
regulaminu. 

14. Pomimo spełnienia kryteriów określonych w regulaminie nagroda nie przysługuje 
Uczestnikowi w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli nagród przypadającej na 
dany Sklep. Wyczerpanie puli nagród w danym Sklepie przed upływem terminu 
zakończenia sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. przed dniem 31.12.2019 r., oznacza 
automatyczne zakończenie Akcji Promocyjnej w tym Sklepie. W przypadku 
wcześniejszego wyczerpania puli nagród, określonej w pkt. 12 regulaminu, we wszystkich 
Sklepach biorących udział w Akcji Promocyjnej, Akcja Promocyjna ulega automatycznie 
zakończeniu. 



15. Odbiór nagrody następuje w kasie Sklepu, w którym dokonano zakupu Produktów 
Promocyjnych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8 a regulaminu (nie ma możliwości 
odbioru nagrody w innym Sklepie), wyłącznie bezpośrednio po dokonanym zakupie.   

16. Ostateczna data wydania nagród w Akcji Promocyjnej to 31.12.2019 r. 

17. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody 
ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.  

18. Nagrody w niniejszej Akcji Promocyjnej zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

19. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i 
uczestnictwem w Akcji Promocyjnej do dnia 14.01.2020 r. w formie pisemnej na adres 
biura Organizatora: Los Mejores ul. Żółkiewskiego 37/41 budynek ZDZ, lok. 63, 87-100 
Toruń. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej decyduje data nadania przesyłki z 
zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane wyłącznie przesyłki zawierające datę zgodną z 
powyższym terminem. 

20. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, 
dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji 
oraz żądanie.  

21. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Akcji Promocyjnej zostanie powiadomiony 
pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

22. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu 
Akcji Promocyjnej oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

23. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 
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