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REGULAMIN AKCJI 

„Lista+ z rabatem”  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady akcji „Lista+ z rabatem” zwanej dalej „Akcją”.  
2. Organizatorem akcji „Lista+ z rabatem” jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS, dla której akta prowadzi 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”. Akcja jest przeprowadzana w stacjonarnych drogeriach Rossmann znajdujących 
się na terytorium Polski, w godzinach otwarcia poszczególnych stacjonarnych drogerii Organizatora 
lub do wyczerpania zapasów w poszczególnych drogeriach. Aktualne godziny otwarcia 
poszczególnych stacjonarnych drogerii widoczne są na stronie www.rossmann.pl/drogerie.  

3. Termin początku i końca ważności Akcji, będący równocześnie terminem obowiązywania danej 
Akcji, jest widoczny każdorazowo w aktualnej wersji aplikacji mobilnej Rossmann PL, w części 
dotyczącej „Listy+ z rabatem”. Lista+ z rabatem jest ważna w terminie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim.  

4. Akcja jest skierowana do uczestników Klubu Rossmann, którzy spełnili wymagania opisane w 
niniejszym regulaminie i posiadają aktualną wersję Aplikacji mobilnej Rossmann PL. Osoby te 

zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”. Regulamin Klubu Rossmann oraz Zasady korzystania z 
aplikacji mobilnej Rossmann PL są dostępne na stronie internetowej 
www.rossmann.pl/regulaminy. 

 

§2 ZASADY TWORZENIA LISTY ZAKUPOWEJ „LISTA+ z rabatem” 
 

1. W ramach Akcji „Lista+ z rabatem” Uczestnicy mogą uzyskać spersonalizowany rabat, w oparciu o 
analizę ich historii zakupowej, na wybrane przez siebie artykuły, poprzez stworzenie listy 
zakupowej w aktualnej wersji Aplikacji mobilnej Rossmann PL. 

2. W celu skorzystania z Akcji konieczne jest zainstalowanie na urządzeniu mobilnym aktualnej wersji 
Aplikacji mobilnej Rossmann PL. 

3. W celu skorzystania z rabatu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik powinien stworzyć swoją 
listę zakupową na zasadach określonych w regulaminie Aplikacji i wygenerować rabat na 
stworzoną przez siebie listę zakupową. W celu wygenerowania rabatu Uczestnik tworząc listę 
zakupową powinien: 

a. Dodać minimum 5 (pięć) różnych produktów (o różnych numerach katalogowych) do 
listy zakupowej, dla których może naliczyć się rabat w ramach Akcji.  

b. Zatwierdzić kompletowanie listy zakupowej klikając w przycisk „Sprawdzam rabat i 
płacę”. 

c. Wygenerować rabat na stworzoną przez siebie listę zakupową „Lista+” poprzez 
kliknięcie w przycisk „Akceptuję i płacę”. 

4. Uczestnik może dodawać do listy zakupowej maksymalnie 99 różnych produktów  
(o różnych numerach katalogowych), jednak dopiero po dodaniu pięciu różnych artykułów (o 
różnych numerach katalogowych), dla których może naliczyć się rabat w ramach Akcji, ma 
możliwość zatwierdzenia „Listy+ z rabatem” i wygenerowania rabatu. Z Akcji wyłączone są 
produkty lecznicze i wyroby medyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt i 
przedmioty służące do karmienia niemowląt, alkohol, a także inne produkty, które zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie mogą być promowane lub sprzedawane w 
obniżonej cenie, a także artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży.  
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5. Rabat wynikający z niniejszej Akcji przyznawany jest osobno na każdy artykuł dodany do listy, a 
prezentowany w aktualnej wersji aplikacji mobilnej Rossmann PL w formie zbiorczego rabatu dla 
całej listy zakupowej. 

6. Jeśli po dodaniu do „listy zakupowej minimum pięciu różnych artykułów (o różnych numerach 
katalogowych) i kliknięciu „Sprawdzam rabat” rabat wynosi 0 zł, w przypadku dodania do listy 
zakupowej artykułów wyłączonych z Akcji zgodnie z ust. 4 powyżej, Uczestnik ma możliwość dalszej 
edycji listy i dodania kolejnych produktów. 

7. Po dodaniu artykułów do listy zakupowej i kliknięciu przycisku „Akceptuję i płacę” Uczestnik nie 
ma możliwości edycji listy z wyjątkiem sytuacji opisanej w §3 pkt. 4. Kliknięcię przycisku „Akceptuję 
i płacę” jest równoznaczne z wygenerowaniem rabatu dla Uczestnika. Rabat na „Listę + z rabatem” 
jest aktywny od chwili jego wygenerowania. Informacje dotyczące aktywacji rabatu na „Listę+ z 
rabatem” można sprawdzić w aktualnej wersji aplikacji mobilnej Rossmann PL, w części dotyczącej 
„Listy+”. 
 

§3 ZASADY REALIZACJI RABATU DLA „LISTY+ z rabatem” 
 

1. Informacje o czasie trwania okresu promocyjnego oraz, ile razy Uczestnik ma prawo skorzytać w 
tym czasie z „Listy+ z rabatem”, można sprawdzić w aktualnej wersji aplikacji mobilnej Rossmann 
PL, w części dotyczącej „Listy+”. Uczestnik może zrealizować rabat wynikający z listy zakupowej 
„Lista+ z rabatem” w dniu wygenerowania rabatu i do dnia następnego w godzinach otwarcia 
wybranej przez Uczestnika stacjonarnej drogerii, z zastrzeżeniem, że jeżeli dzień po 
wygenerowaniu rabatu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to kupon jest ważny jedynie w 
dniu jego wygenerowania w godzinach otwarcia wybranej przez Uczestnika stacjonarnej drogerii 
oraz zastrzeżeniem, że jeżeli kupon jest generowany w ostatnim dniu okresu promocyjnego, to 
kupon jest ważny jedynie w dniu jego wygenerowania w godzinach otwarcia wybranej przez 
Uczestnika stacjonarnej drogerii.  

2. Jeśli podczas kompletowania produktów z listy zakupowej w drogerii stacjonarnej nie będą 
dostępne wcześniej dodane do listy zakupowej artykuły, Uczestnik może je usunąć za pomocą 
ikony „x” i ponownie przeliczyć rabat klikając w przycisk „Przelicz”. Przeliczanie rabatu jest 
możliwe, gdy na liście są nie mniej niż 4 różne artykuły (o różnych numerach katalogowych). 
Informacje dotyczące usuwania i przeliczania rabatu można sprawdzić w najnowszej wersji aplikacji 
mobilnej Rossmann PL, w części dotyczącej Listy+. 

3. W przypadku kiedy w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi część artykułów  
z listy zakupowej, dla której został wygenerowany rabat, tj. mniej niż 4 różne artykuły (o różnych 
numerach katalogowych), rabat nie naliczy się. 

4. Uczestnik może zrealizować zakupy z wykorzystaniem Akcji „Lista+ z rabatem” wyłącznie w trybie 
zakupów bezobsługowych  Rossmann GO. 

5. Fakt połączenia kont, o którym mowa w §4 ust. 4 i ust.5. Regulaminu Klubu Rossmann, nie wpływa 
na możliwość wspólnego tworzenia „Listy +” i korzystania z rabatu wynikającego z Akcji. 

6. W przypadku udostępnienia listy zakupowej innemu Użytkownikowi zgodnie z zasadami 
korzystania z Aplikacji, udostępnieniu podlega wyłącznie lista zakupowa, a nie rabat 
wygenerowany w ramach Akcji.W celu wygenerowania rabatu  osoba, której artykuły zostały 
udostępnione, musi być Uczestnikiem Klubu Rossmann i dodać produkty do listy zakupowej w 
Aplikacji mobilnej Rossmann PL. Niewykorzystany rabat dla listy zakupowej przepada po 
zakończeniu okresu jego obowiązywania, czyli z upływem końca dnia następnego po dniu, w 
którym został wygenerowany, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.  

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego  
w związku z brakiem realizacji rabatu. 

8. Organizator nie gwarantuje stałej dostępności produktów w wybranej przez Uczestnika 
stacjonarnej drogerii, a prezentowanych w najnowszej wersji Aplikacji mobilnej Rossmann PL. W 
takim przypadku rabat nie zostanie naliczony. 
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§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza akcja nie podlega łączeniu z innymi rabatami przysługującymi Uczestnikowi, chyba że co 
innego będzie zastrzeżone dla danej akcji. 

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego  
w zamian za otrzymany rabat. 

3. 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 
regulaminu będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia 
następnego po dniu przekazania informacji o zmianie Uczestnikom. 

4. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą przez 
Organizatora w terminie do 14 dni od daty transakcji sprzedaży artykułów objętych rabatem 
wynikającym z niniejszego regulaminu 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.  

5. Uczestnik może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady artykułu w zakresie  
i terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

6. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika 
w drogerii stacjonarnej Organizatora nie jest możliwy.  

7. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej produktu z listy zakupowej „Lista+”, kwota zwrotu 
środków pieniężnych będzie zgodna z kwotą jaką Uczestnik zapłacił za dany produkt po 
uwzględnieniu rabatu wynikającego z „Listy+”. 

8. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest niniejszy regulamin. W sprawach 
nieuregulowanych zastosowanie znajdują również postanowienia regulaminu Klubu Rossmann 
oraz Zasady Korzystania z Aplikacji.  

 

Łódź, dn. 01.12.2020 r. 


