Regulamin akcji
„Rossnę z BoboVita”
1. Regulamin określa zasady akcji „Rossnę z Bobovita”, zwanej dalej zamiennie „Akcją” lub
„Promocją”.
2. Organizatorem Akcji 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 jest przeprowadzona w drogeriach Organizatora znajdujących się na terytorium Polski,
w terminie od dnia 04.10.2018 r. do dnia 31.05.2019 r., w godzinach otwarcia
poszczególnych drogerii lub do wyczerpania zapasów w poszczególnych drogeriach.
Aktualne godziny otwarcia poszczególnych drogerii widoczne są na stronie
www.rossmann.pl/drogerie Akcja jest przeprowadzana również w Drogerii Internetowej
Rossmann. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej
www.rossmann.pl/RossnezBobovita
4. Akcja „Bobovita od 4 m-ca” jest skierowana do Uczestników Programu Rossnę!, którzy spełnili
wymagania opisane w niniejszym regulaminie. Osoby te zwane są dalej zamiennie
„Uczestnikami”. Regulamin Programu Rossnę! jest dostępny na stronie internetowej
www.rossmann.pl/RossnezBobovita
5. Akcja jest skierowana do aktywnych Uczestników Programu Rossnę!, którzy spełniają
kryteria określone w regulaminie Akcji i którym zostały przyznane przywileje wynikające z
niniejszej Akcji w sposób opisany poniżej. Jednocześnie Organizator informuje, że
newslettery dotyczące Akcji otrzymają wyłącznie ci Uczestnicy Programu Rossnę!, którzy
wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030, tj. z późne. zm.).
6. Uprawnień wynikających z niniejszej Akcji Uczestnik nie może udostępnić innej osobie pomimo
połączenia kont. Uczestnicy objęci jednym połączeniem, nie mogą korzystać ze swoich
uprawień wynikających z niniejszej Akcji. Fakt posiadania karty dodatkowej, wydanej do Karty
Plastikowej nie upoważnia do podwojenia możliwości skorzystania z przywilejów opisanych w
regulaminie niniejszej Akcji. Przywileje wynikające z niniejszej Akcji są przypisywane do konta
Uczestnika programu Rossnę!. Dla karty głównej i karty dodatkowej prowadzone jest wspólne
konto. W związku z faktem, że to od decyzji Uczestnika zależy, komu zostanie przekazana karta
dodatkowa, to od decyzji Uczestnika zależy również, czy przywileje wynikające z niniejszej Akcji
zostaną zrealizowane przez niego, czy przez posiadacza karty dodatkowej.
7. Organizator będzie informować Uczestników o przyznaniu im poszczególnych przywilejów,
opisanych w ust. 8 – ust. 12 poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez
Uczestnika w Programie Rossnę! lub jeśli Uczestnik nie wyraził zgody, o której mowa w zdaniu
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drugim ust. 5 powyżej, poprzez przypisanie odpowiednich przywilejów do profilu Uczestnika w
jego koncie Rossnę. Uczestnik będzie mógł skorzystać z przyznanego mu przywileju:
a) w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa powyżej albo
b) w przypadku Uczestników, którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w zdaniu drugim ust.5
powyżej - w ciągu 4 tygodni od dnia, kiedy przywilej został przypisany do jego konta,
jednak zawsze nie dłużej niż do wyczerpania zapasów poszczególnych artykułów. Pomimo
spełnienia pozostałych warunków opisanych w zdaniach poprzednich, Uczestnik traci prawo
do przywilejów wynikających z niniejszej Akcji w chwili wygaśnięcia uczestnictwa w
Programie Rossnę!.
8. Uczestnik, którego dziecko zarejestrowane w Programie Rossnę! w trakcie trwania Akcji
ukończyło 3 miesiąc życia i 2 tygodnie, a nie ukończyło 4 m-ca i 30 dni, będzie mógł kupić: jeden
deser BoboVita 125 g w cenie 1 gr albo jeden obiadek BoboVita 125 g w cenie 1 gr albo do
deseru Bobovita125g za 1gr, jedną kaszkę BoboVita Porcja Zbóż 210g w super cenie 5,00 zł
albo do obiadku BoboVita 125g za 1 gr, jedna kaszkę BoboVita Porcja Zbóż w super cenie 5,00
zł. Lista artykułów objętych Akcją zgodnie z treścią ust. 8 znajduje się w załączniku nr 1.
9. Uczestnik, którego dziecko zarejestrowane w Programie Rossnę! w trakcie trwania Akcji
ukończy 5m-c życia i jeden 1 dzień a nie ma ukończonego 9 m-ca i 30 dni życia, będzie mógł
kupić jeden słoik BoboVita 190 g w cenie 2,99 zł. Lista artykułów objętych Akcją, zgodnie z
treścią ust. 9 znajduje się w załączniku nr 2.
10. Uczestnik, którego dziecko zarejestrowane w Programie Rossnę! w trakcie trwania Akcji
ukończy 10 m-cy i co najmniej 1 dzień życia, ale nie ma ukończonego 30 m-ca i 30 dni życia,
będzie mógł kupić jeden zestaw BoboVita składający się z jednego słoika BoboVita 250g i
jednej kaszki BoboVita 230 g w super cenie 7,99 zł. Lista artykułów objętych Akcją, zgodnie z
treścią ust. 10 znajduje się w załączniku nr 3.
11. Uczestnik może skorzystać z poszczególnych przywilejów, które zostały mu przyznane,
wyłącznie jeden raz na jedno dziecko, zarejestrowane w Programie Rossnę! i spełniające
kryteria opisane w ust. 7 – ust 9 regulaminu.
12. Uczestnik, który chce skorzystać z niniejszej Akcji jest zobowiązany okazać Wirtualną Kartę
Programu kasjerowi lub w przypadku zakupów w kasach samoobsługowych wybrać zakładkę
Rossmann KLUB i postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie kasy albo
przyłożyć urządzenie mobilne z widoczną Wirtualną Kartą Programu do odpowiedniego
skanera przy kasie samoobsługowej lub też zeskanować plastikową kartę Rossnę! na skanerze
kasy samoobsługowej. Uczestnik może również skorzystać z niniejszej Akcji, kiedy na swoim
urządzeniu mobilnym ma aplikację mobilną Rossmann PL i przyłożony wybudzony telefon z
włączoną funkcją NFC do czytnika kart w chwili wskazanej przez kasjera. Posiadacze
plastikowych kart Rossnę! powinni okazać swoją plastikową kartę Rossnę! kasjerowi.
Uczestnik, który chce skorzystać z Akcji w trakcie zakupów w Drogerii Internetowej Rossmann,
może to uczynić tylko wówczas, gdy zaloguje się do Drogerii Internetowej Rossmann z tego
adresu e-mail, który podał przystępując do programu Rossnę!. UWAGA! samo okazanie
wiadomości e-mail z informacją o przyznanym przywileju nie jest wystarczające do
skorzystania z niniejszej Akcji.
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13. Zakup artykułów wskazanych w regulaminie będzie wliczany do liczby wizyt, od których zależą
poszczególne, dalsze przywileje w Programie Rossnę!.
14. Do artykułów objętych niniejszą Akcją nie mają zastosowanie inne rabaty wynikające z
Programu Rossnę!. Promocje w Klubie Rossne! Nie łączą się.
15. Postanowień 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.
16. 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/RossnezBobovita i po przekazaniu informacji o zmianie.
17. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą przez
Organizatora w terminie do dnia 15.06.2019.roku 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.
W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska
Uczestnika Akcji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu
przyczyn uzasadniających Reklamację. Organizator może zwrócić się do Uczestnika Akcji z
prośbą o podanie dodatkowych informacji.
18. Zwrot lub wymiana produktów pełnowartościowych objętych Akcją, które zostały kupione w
drogerii stacjonarnej Organizatora nie jest możliwy. Niezależnie od wskazanej wyżej
procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności Organizator podkreśla, że Uczestnik może wykonywać
swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie i terminach, które są określone w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnień Uczestnikom, jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
19. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że korzystając z Akcji zgodnie z treścią ust.9
Uczestnik nabywa zestaw, który składa się z dwóch różnych artykułów, wskazanych w
załączniku 3 do regulaminu. Zestaw ten jest niepodzielny.
20. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest regulamin dostępny na stronie
www.rossmann.pl/RossnezBobovita
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Łódź, dn. 26.09.2018 r.

Asortyment do Promocji Rossne z Bobovita

produkty dla dzieci w wieku 3 miesiące 2 tygodnie
obiadki 125
Produkt
BoboVita zupa jarzynowa po 4mcu 125g
BoboVita zupa marchewkowa/ryz po 4mcu 125g
BoboVita warzywa/indyk po 5mcu 125g
BoboVita warzywa/królik po 5mcu 125g
BoboVita ziemn./marchewka/cielęcina po 5mcu 125g
BoboVita dyniowa z królikiem od 5m-ca125g
BoboVita zupa warzywna z cielęciną od 5m-ca125g
BoboVita warzywa/łosoś po 5mcu 125g

Nr
artykułu
45119
45120
45121
45123
153556
284456
284459
292810

EAN
5900852008313
5900852008320
5900852008382
5900852008375
5900852168727
5900852033766
5900852033759
5900852033872

słoiki owocowe 125
Produkt
Bobovita deser jabł./marchew. po 4-mcu 125g
BoboVita deser jabłka z bananem po 4mcu 125g
BoboVita deser jabłka i jagody po 4mcu 125g
Bobovita deser jabłka po 4m-cu 125g
BoboVita deser jabl., winogr.,maliny po 4m-cu 125g
BoboVita jabłka i słoneczne brzoskw po 4m-cu 125g
BoboVita deser mono banan po 4mcu 125g
BoboVita deser mono susz. śliwka po 4mcu 125g
BoboVita deser jabłka/łagodna dynia po 4 mc 125g
BoboVita deser banany/ owoce leśne po 4 msc 125g
BoboVita deser jabłka/morele/winogron po 5mcu
125g
Bobovita deser jabłka/banany/brzoskw po 5mcu 125g
BoboVita deser sałatka z ow.lata po 5mcu 125g
BoboVita delikatne banany i gruszki po 5m-cu 125g
BoboVita jabłka i soczyste gruszki po 5m-cu 125g

Nr
artykułu
45124
64729
64730
77771
148958
163335
178959
178960
210477
210479

EAN
8591119253835
8591119253941
8591119253873
8591119253804
8591119000767
8591119253842
8591119253965
8591119001207
8591119253811
8591119000378

64732 8591119253866
64733
64734
163331
163337

8591119253880
8591119253903
8591119253897
8591119253828

kaszki PZ 210 g
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Produkt
Bobovita Kaszka Porcja zbóż ml-manna 210g
Bobovita Kaszka Zboza ml-kuk-ryz-ban po 6 mc 210 g
Bobovita kaszka porc 7zbóz jabł-grusz po 6 mc 210g
Bobovita Porcja zbóz mleczna 3 zboza gruszka 210g
Bobovita kaszka ml-manna banan brzosk po 6mc 210
g
Bobovita porc zboz ml.7 zboz wieloow po 8 mcu 210g
BV Kaszka Porc zbóż ml-kuk-ryż 3 ow po 8 m-cu 210g
Bobovita kaszka porcja 7 zbóz jablko po 8 mcu 210g
BoboVita Porcja zbóz 7 zbóz płatki kuk.po 10m 210g
BoboVita Porcja zbóz ml-ryz chrupki ow po 10m 210g

Nr
artykułu
241426
219545
235493
241421

EAN
5900852922633
5900852922640
5900852922664
5900852922695

219546 5900852922671
219549
219551
235494
268593
268592

5900852922718
5900852922701
5900852922688
5900852030048
5900852030031

produkty dla dzieci w wieku 5 miesięcy 1 dzień, 9 miesięcy 30 dni
obiadki 190
Produkt
BoboVita rosołek/kurcz./ryż po 6m-cu 190g
BoboVita domowa potr z indyk i pomid od 6 mc 190g
BoboVita krupniczek z cielęciną po 8m-cu 190g
BoboVita rosołek z cielęciny z ryzem po 6mcu 190g
BoboVita bukiet warz.z kurczakiem po8m-cu 190g
BoboVita warzywa z delik.rybą po9mcu 190g
BoboVita makaron/warzywa/wołow. po 9mc 190g
BoboVita pomidorowa z kurcz. i ryzem po 6mcu 190g
BoboVita warzywa z delikatną wołowiną po 6m-cu190g
BoboVita warz ze schabem i kluseczk. po 9 mc 190g
BoboVita dynia, kurczak, ziemniak po6mcu 190g
BoboVita makaron z pomidorami, szynką po 8mcu 190g
BoboVita jarzynki z łososiem w pomido od 6m-ca190g
BoboVita zupka warzywna z cielęciną od 6m-ca190g
BoboVita jarzynki cielęcina kluseczki od 8m-ca190g
BoboVita zupa wiosenna po 9mcu 2x190g

Nr
26444
26448
40951
64717
64722
64723
118843
163340
163341
163342
163344
267056
284461
284467
284468
106887

EAN
59005957
59007937
59020400
5900852130007
5900852008405
5900852008450
5900852996115
5900852150005
5900852016752
5900852016776
5900852016769
5900852925993
5900852033780
5900852033773
5900852033797
5900852016141
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słoiki owocowe 190
Produkt
BoboVita deser jabłko, morela, banan po 6m-cu 190g
BoboVita jabłko,banan, kleik owsian. po 6m-cu 190g
BoboVita owoce leśne z jogurtem po 6m-cu 190g
BoboVita truskawki w jogurcie po 9m-cu 190g
BoboVita mus jabl,grusz,morela,ban po 6m-cu 4x100g
BoboVita deser jabłka/banany/pomarań. po 9mcu 190g
BoboVita jabłka i banany z biszk. po 9m-cu 190g
BoboVita jabłka z biszkoptem po 6m-cu 190g
BoboVita deser grusz/pom/mandar z twar po 9mc 190g
BoboVita jabłko mango melon brzoskw. po 10msc 190g
BoboVita jabłka/banany/maliny z kaszką po 6mc 190g
BoboVita jabłka/winogrona z twarozkiem po 6mc 190g
BoboVita jabłka/winog z kaszką manną po 6mc 190g
BoboVita deser jabłko brzoskw kiwi po 6 m-cu 190g
BoboVita jabł/morele z kleikiem jagl po 6 mcu 190g
Bobovita Jabłka, morele, kleik jaglany po 6mc 190g
BoboVita jabłko, morele, biszkopt po 6m-cu 190g

Nr
26452
163332
163339
163345
168757
64736
163333
163338
210476
210480
210482
228260
228261
233229
235496
237958
272618

EAN
59003069
8591119000392
8591119253972
5900852014635
5900852390005
8591119253910
5900852144004
5900852012907
8591119001542
8591119001597
8591119001511
8591119001559
8591119001528
8591119001573
8591119901538
8591119001535
5900852926112

produkty dla dzieci w wieku 10 miesięcy 1 dzień, 14 miesięcy 30 dni
obiadki 250
Produkt
BoboVita spaghetti po bolońsku po12mcu 250g
BoboVita warzywa z kurczak w pomidorach 1-3l 250g
BoboVita risotto z indykiem po 12mcu 250g
BoboVita ragout ze szpinakiem po12mcu 250g
BoboVita warz.w potr. z cielęciną po12mcu 250g
Bobovita Makaron z tuńcz. i warz. po 12m-cu 250g
BoboVita pomidorowa z ryzem 1-3 lata 250g
BoboVita kluseczki/warzywaA6:G6/indyk opo 12m-cu
250g

Nr
artykułu
64724
64725
64726
64727
64728
167428
284469

EAN
5900852008467
5900852008474
5900852200007
5900852220005
5900852025037
5900852017964
5900852033803

26449 5900852025006
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BoboVita Kaszka ml.ryż. z sokiem mal. po 4m-c 230g
BoboVita Kaszka mleczna manna po 6m-cu 230g
BoboVita Kaszka ml.ryż. z o/leśnymi po 6m-cu 230g
BoboVita Owsianka mleczna po 6m-cu 230g
BoboVita Kaszka ml.ryżowa z truskawk.od 7mca 230g
BoboVita Kaszka Sm.Sen ml-wzboz/wowoc.po 9mcu 230g

130291
64709
118831
64716
40948
43922

5900852999406
5900852484001
5900852995576
5900852012266
5900852394003
5900852003851
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