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REGULAMIN AKCJI 

„Odbierz wybrany żel Gillette Series/Mach 3 za 1 grosz” 
  

 

1. Regulamin określa zasady akcji „Odbierz wybrany żel Gillette Series/Mach 3 za 1 grosz” 

zwanej dalej „Akcją”.  

2. Organizatorem akcji „Odbierz wybrany żel Gillette Series/Mach 3 za 1 grosz” 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 „Odbierz wybrany żel Gillette Series/Mach 3 za 1 grosz” jest przeprowadzana w 

stacjonarnych drogeriach Rossmann znajdujących się na terytorium Polski, w terminie od dnia 

5 kwietnia 2019 roku do dnia 14 kwietnia 2019 roku w godzinach otwarcia poszczególnych 

stacjonarnych drogerii Organizatora lub do wyczerpania zapasów artykułów objętych Akcją w 

poszczególnych drogeriach. Aktualne godziny otwarcia poszczególnych stacjonarnych drogerii 

widoczne są na stronie www.rossmann.pl/drogerie. 

4. Akcja „Odbierz wybrany żel Gillette Series/Mach 3 za 1 grosz” jest skierowana do uczestników 

Klubu Rossmann, którzy spełnili wymagania opisane w niniejszym regulaminie oraz otrzymali 

od Rossmann informację o Akcji w aplikacji mobilnej Rossmann PL oraz w wiadomości e-mail 

wysłanej na adres, na który Uczestnik jest zarejestrowany w Klubie Rossmann. 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. 

5. Organizator zaoferuje Uczestnikowi rabat w oparciu o analizę historii zakupowej Uczestnika. 

6. Uczestnik, który spełnia warunki opisane w ust. 4 i w ramach akcji „Odbierz wybrany żel Gillette 

Series/Mach 3 za 1 grosz”, dokona zakupu wkładów do maszynki Gillette Mach 3 Start (numer 

artykułu 279481, EAN: 7702018462001) w terminie wskazanym w wiadomości e-mail oraz w 

aplikacji mobilnej Rossmann PL, otrzyma za 1 grosz (0,01 PLN) jeden wybrany przez Uczestnika 

żel Gillette Series/Mach 3 spośród wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że warunkiem skorzystania z niniejszej akcji 

jest dokonanie zakupu wkładów do maszynki Gillette Mach 3 Start (numer artykułu 279481, EAN: 

7702018462001) oraz dowolnego artykułu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu z wykorzystaniem Wirtualnej Karty Uczestnika Klubu Rossmann. Uczestnik otrzyma 

produkt, o którym mowa w ust. 6 i 7 w cenie jednego grosza tylko i wyłącznie w trakcie zakupu 

produktu objętego Akcją oraz artykułu wskazanego w załączniku nr 1 do regulaminu w trakcie 

tej samej transakcji sprzedaży. 

mailto:obsluga_klienta@rossmann.com.pl
https://www.ros.net.pl/Portals/0/dokumenty/rodo/Regulamin-Klubu-Rossmann.pdf
https://www.ros.net.pl/Portals/0/dokumenty/Regulamin/APLIKACJA_MOBILNA_ROSSMANN_PL_zasady_korzystania_obowi%C4%85zuj%C4%85ce_od_dn_10_04_2017r..pdf
https://www.ros.net.pl/Portals/0/dokumenty/Regulamin/APLIKACJA_MOBILNA_ROSSMANN_PL_zasady_korzystania_obowi%C4%85zuj%C4%85ce_od_dn_10_04_2017r..pdf
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8. W przypadku kiedy w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi wkłady do maszynki 

Gillette Mach 3 Start (numer artykułu 279481, EAN: 7702018462001) oraz więcej niż jeden 

artykuł wskazany w załączniku nr 1, promocyjna cena 1 grosz naliczy się dla najdroższego z 

artykułów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

9. Jeden Uczestnik Klubu Rossmann może skorzystać z niniejszej akcji „Odbierz wybrany żel 

Gillette Series/Mach 3 za 1 grosz” wyłącznie jeden raz.  

10. Niniejsza akcja nie podlega łączeniu z innymi rabatami przysługującymi Uczestnikowi, chyba że 

co innego będzie zastrzeżone dla danej akcji. 

11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w 

zamian za otrzymany rabat. 

12. Zakup artykułu objętego niniejszą akcją następuje po cenach regularnych lub promocyjnych, tj. 

cenach aktualnie obowiązujących w drogerii Organizatora, uwidocznionych przez Organizatora 

w miejscu sprzedaży.  

13. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się do zakupu artykułów, choćby spełniały 

pozostałe warunki wskazane w regulaminie, jeśli Uczestnik dokonuje zapłaty za nie przy użyciu 

bonów podarunkowych, w tym kart podarunkowych Rossmann.  

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 regulaminu będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą 

obowiązywały od dnia następnego po dniu przekazania informacji o zmianie Uczestnikom. 

15. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą przez 

Organizatora w terminie do 14 dni od daty transakcji sprzedaży artykułów będących 

przedmiotem Akcji 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 może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady artykułu w zakresie i 

terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

17. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez 

Uczestnika w drogerii stacjonarnej Organizatora nie jest możliwy.  

18. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest niniejszy regulamin. W sprawach 

nieuregulowanych zastosowanie znajdują również postanowienia regulaminu Klubu 

Rossmann.  

Łódź, dn. 02.04.2019 r. 
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Załącznik numer 1 do regulaminu akcji: 

„Odbierz wybrany żel Gillette Series/Mach 3 za 1 grosz” 

Numer artykułu EAN Nazwa artykułu 

35177 7702018837830 Gill. Mach3 zel gol. super wraz. 200ml - format min 

172280 7702018290994 Gillette Mach3 żel p/podrażnieniom 200ml 

218278 3014260214692 Gillette Series zel d/golenia sensitive 200ml 

218279 3014260220051 Gill.Series zel d/golenia nawilzający 200ml 

235454 7702018405015 
Gillette Mach 3 żel do golenia extra comfort 1szt 
200ml+20% 

261670 7702018405145 Gillette Series Protect żel do gol 200ml - format min 

286998 7702018457786 Gillette Cool 200ml 

261672 7702018405114 Gillette Series Pure&Sensitive żel do gol 200ml - format min 

 

Łódź, dn. 02.04.2019 r. 


