REGULAMIN AKCJI
„Kod jednorazowy 50% taniej w programie Klub Recenzentów”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady akcji „Kod jednorazowy 50% taniej w programie Klub
Recenzentów”, zwanej dalej zamiennie „Akcją”.
2. Organizatorem akcji „Kod jednorazowy 50% taniej w programie Klub Recenzentów” jest
Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy 109, wpisana do
rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 48967, kapitał zakładowy
26.442.891,61 zł, NIP 727 001 91 83, e-mail: obsluga_klienta@rossmann.com.pl, zwana dalej
zamiennie „Rossmann” lub „Organizatorem”.
3. Akcja „Kod jednorazowy 50% taniej w programie Klub Recenzentów” jest
przeprowadzana w stacjonarnych drogeriach Organizatora, znajdujących się na terytorium
Polski, a także w Drogerii Internetowej Rossmann. Uczestnik może skorzystać z danego
Kodu jednorazowego w godzinach otwarcia drogerii stacjonarnych. Aktualne godziny
otwarcia poszczególnych drogerii widoczne są na stronie www.rossmann.pl/drogerie.
Regulamin Drogerii Internetowej Rossmann jest dostępny na stronie internetowej
www.rossmann.pl/regulaminy.
4. Termin początku i końca ważności każdego kodu jednorazowego, zwanego zamiennie
również „Kodem” lub „Kuponem”, będący równocześnie terminem obowiązywania danej
Akcji, jest widoczny każdorazowo na danym Kodzie. Kod jest ważny w terminie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, zawsze jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów
artykułów objętych Akcją w poszczególnych drogeriach, w tym Drogerii Internetowej
Rossmann.
5. Akcja jest skierowana do uczestników programu „Klub Recenzentów”, którzy spełnili
wymagania opisane w niniejszym regulaminie i są jednocześnie uczestnikami Klubu
Rossmann. Osoby te zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”. Regulamin programu
„Klub Recenzentów” dostępny jest na stronie internetowej. Regulamin Klubu
Rossmann jest dostępny na stronie internetowej.
6. Uczestnik może skorzystać z kodu jednorazowego wyłącznie na artykuł, który jest wskazany
przy danym Kodzie jednorazowym w zakładce „Dla Ciebie”.

§2 ZASADY AKTYWACJI I REALIZACJI KODÓW JEDNORAZOWYCH
1. Organizator może przyznać Uczestnikowi Kody jednorazowe, uprawniające do skorzystania
ze specjalnych akcji, przeznaczonych dla Uczestnika.
2. Uczestnik może sprawdzić, jaki Kod jednorazowy jest mu oferowany przez Organizatora oraz
szczegóły wskazane w ust. 4 i dot. aktualnie oferowanego Kodu jednorazowego w zakładce
”Dla Ciebie”, w aplikacji mobilnej Rossmann PL.
3. Zaoferowany Uczestnikowi kod jednorazowy jest aktywny.
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4. Przy każdym kodzie jednorazowym, który jest oferowany Uczestnikowi, Organizator zamieści
co najmniej następujące niżej wymienione informacje:
a. Data ważności Kodu, w tym termin w jakim Kod może być wykorzystany;
b. Możliwe miejsca realizacji Kodu, tj. drogeria stacjonarna lub Drogeria
Internetowa Rossmann;
c. Wykaz artykułów objętych Akcją dla danego Kodu.
5. Niewykorzystane Kody podlegają przepadkowi po zakończeniu terminu obowiązywania
danego Kodu. Uczestnikowi nie przysługuje inny kod w zamian za Kod, który został mu
zaoferowany przez Organizatora.
6. Z zastrzeżeniem treści kolejnych postanowień regulaminu, Uczestnik, który w ramach Akcji
dokona zakupu artykułu wskazanego w szczegółach Kodu jednorazowego, otrzyma na ten
artykuł 50% rabatu. Organizator podkreśla, że w ramach Akcji Uczestnik może kupić z
rabatem 50%, o którym mowa w regulaminie, nie więcej niż jedną sztukę artykułu,
wskazanego w szczegółach Kodu jednorazowego.
7. Warunkiem skorzystania z Akcji jest posiadanie niewykorzystanego Kodu jednorazowego
oraz dokonanie zakupu artykułu wskazanego w szczegółach Kodu. Aby skorzystać z Kodu
jednorazowego konieczne jest okazanie Wirtualnej Karty Uczestnika Klubu Rossmann na
urządzeniu mobilnym, w okresie ważności Kodu. Uczestnik korzystający z Drogerii
Internetowej Rossmann może skorzystać z danego Kodu jednorazowego tylko po
zalogowaniu się do Drogerii Internetowej Rossmann na ten sam adres e-mail, na który jest
zarejestrowany w Klubie Rossmann. Aktywny Kod jednorazowy zostanie użyty
automatycznie w trakcie transakcji sprzedaży obejmującej artykuł objęty tym Kodem i po
spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
8. W przypadku kiedy w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi więcej niż jeden
artykuł wskazany w szczegółach dla danego kodu jednorazowego, rabat 50% będzie
obowiązywał tylko na jeden artykuł, widoczny na dowodzie zakupu jako pierwszy. Kolejny,
taki sam artykuł kupiony w ramach tej samej transakcji sprzedaży nie będzie brany pod
uwagę w Akcji.
9. Z zastrzeżeniem treści ust. 10 poniżej, jeden Uczestnik może skorzystać z jednego Kodu w
ramach Akcji wyłącznie jeden raz.
10. Uczestnik będzie mógł udostępnić przywileje wynikające z kodu jednorazowego
jednej, wybranej przez niego osobie, będącej uczestnikiem Klubu Rossmann. W tym
celu, Uczestnik Akcji powinien w szczegółach wybranego Kodu potwierdzić wybór
przyciskiem „Podaruj”, a później wpisać adres e-mail uczestnika Klubu Rossmann, na który
jest on zarejestrowany w Klubie Rossmann, a któremu chce przekazać Kod i potwierdzić
przesłanie Kodu przyciskiem „Podaruj kupon”. Kod będzie widoczny dla osoby, której
Uczestnik przekazał Kod, w aplikacji mobilnej Rossmann PL w zakładce „Dla Ciebie”.
Przekazanie Kodu przez Uczestnika Akcji innej osobie, będącej uczestnikiem Klubu
Rossmann, jest równoznaczne z utratą możliwości skorzystania z Kuponu przez Uczestnika.
Realizacja Kodu przez osobę, której Kod został przekazany odbywa się na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem, że osoba, której przekazano Kod nie
może go przekazać dalej innej osobie, choćby była uczestnikiem Klubu Rossmann lub
uczestnikiem programu „Klub Recenzentów”.
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11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź
rzeczowego w zamian za rabat otrzymany na artykuł wskazany w szczegółach Kodu
jednorazowego.
12. Zakup artykułu objętego niniejszą akcją następuje po cenach regularnych, uwidocznionych
przez Organizatora w miejscu sprzedaży.
13. Jednorazowe Kody nie podlegają łączeniu z innymi rabatami i ofertami specjalnymi
Organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji w celu
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia
niejasności, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych opcji, istotnych potrzeb
dotyczących Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez
Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany
regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na
stronie www.rossmann.pl/regulamin i po przekazaniu informacji o zmianie Uczestnikom.
15. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą dla
każdego Kodu jednorazowego w terminie 14 dni od daty zakończenia obowiązywania tego
Kodu i rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Niezależnie od
wskazanej wyżej procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień
Uczestnikom jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
16. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zakupów w Drogerii
Internetowej Rossmann. Uczestnik może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady produktu w zakresie i terminach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
17. Zwrot lub wymiana artykułu pełnowartościowego, wskazanego w szczegółach danego Kodu
jednorazowego, który został kupiony przez Uczestnika w drogerii stacjonarnej Organizatora,
nie jest możliwy. Postanowienie to nie ma zastosowania do uprawnień konsumentów
związanych z odstąpieniem od umowy sprzedaży, zawartej w Drogerii Internetowej
Rossmann.
18. Warunki Akcji zostały opisane w niniejszym regulaminie, który jest dostępny na stronie
www.rossmann.pl/regulamin. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują
również postanowienia regulaminu Klubu Rossmann, regulaminu programu „Klub
Recenzentów” i regulaminu Drogerii Internetowej Rossmann.
Łódź, dn. 29.03.2019 r.
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