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REGULAMIN AKCJI 

„1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” 

 

1. Regulamin określa zasady akcji „1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia 

dziecka” zwanej dalej „Akcją”.  

2. Organizatorem akcji „1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” 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 „1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” jest przeprowadzana w 

drogeriach Organizatora, znajdujących się na terytorium Polski, w terminie od dnia 10 grudnia 

2018 r. do dnia 18 grudnia 2018 r., do godzin zamknięcia poszczególnych drogerii lub do 

wyczerpania zapasów w poszczególnych drogeriach. Aktualne godziny otwarcia 

poszczególnych drogerii widoczne są na stronie www.rossmann.pl/drogerie . Akcja „1 + 1za50% 

na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” jest przeprowadzana także w Drogerii 

Internetowej Rossmann od godz. 00:00 10 grudnia 2018r. do godz. 23:59 18 grudnia 2018r. 

Regulamin Drogerii Internetowej Rossmann jest dostępny na stronie internetowej 

www.rossmann.pl/regulaminy. 

4. Akcja „1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka”  jest skierowana zarówno 

do uczestników Klubu Rossmann, jak i do uczestników programu Rossnę!, którzy spełnili 

wymagania opisane w niniejszym regulaminie. Osoby te zwane są dalej zamiennie 

„Uczestnikami”. Regulamin Klubu Rossmann jest dostępny na stronie internetowej 

www.rossmann.pl/regulaminy. Regulamin programu Rossnę! jest dostępny na stronie 

internetowej www.rossmann.pl/regulaminy. 

5. Akcją „1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” objęte są wyłącznie 

artykuły wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu. Artykuły te mogą być dodatkowo 

wyróżnione przez Organizatora etykietą.  

6. Z zastrzeżeniem treści kolejnych postanowień regulaminu, Uczestnik, który w ramach Akcji „1 + 

1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” dokona zakupu dwóch artykułów 

wskazanych w Załączniku nr 1, tańszy artykuł otrzyma za 50% ceny. Dwa artykuły objęte Akcją 

będą tworzyć zestaw, który jest niepodzielny. Organizator podkreśla, że zestaw jest tworzony 

z artykułów spełniających wymagania, o których mowa w regulaminie i wybranych przez 

Uczestnika, a w przypadku zakupów w Drogerii Internetowej Rossmann - z artykułów, które 

Uczestnik dodał do koszyka. Organizator z własnej inicjatywy nie będzie dodawać artykułów, 

tak aby utworzyć z nich zestaw.   

7. Warunkiem skorzystania z niniejszej Akcji jest dokonanie zakupu dwóch artykułów, 

wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu z wykorzystaniem Wirtualnej Karty 

Uczestnika Klubu Rossmann lub odpowiedniej karty uczestnika programu Rossnę!. Uczestnik 

korzystający z Drogerii Internetowej Rossmann może skorzystać z niniejszej Akcji, tylko po 

mailto:obsluga_klienta@rossmann.com.pl
http://www.rossmann.pl/drogerie
https://www.rossmann.pl/Portals/0/dokumenty/rodo/REGULAMIN_DROGERII_INTERNETOWEJ.pdf
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zalogowaniu się do Drogerii Internetowej Rossmann na ten sam adres e-mail, który został przez 

Uczestnika podany w chwili przystąpienia do Klubu Rossmann lub programu Rossnę!.  

8. Warunki opisane w niniejszym regulaminie, muszą być spełnione łącznie.  

9. W przypadku kiedy:  

a. w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi dwa artykuły wskazane w 

Załączniku nr 1 w różnych cenach, dla jednego, tańszego artykułu wchodzącego w 

skład tego zestawu będzie obowiązywać rabat 50%.  

b. w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi dwa artykuły wskazane w 

Załączniku nr 1 będące w takiej samej cenie, rabat 50% będzie obowiązywał dla 

drugiego artykułu z zestawu. 

c. w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi więcej niż dwa artykuły 

wskazane w Załączniku nr 1 w różnych cenach, zestaw zostanie stworzony 

automatycznie z dwóch artykułów, których cena będzie najwyższa. Dla jednego, 

tańszego artykułu wchodzącego w skład tego zestawu będzie obowiązywać rabat 

50%.  

d. w ramach jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik kupi więcej niż dwa artykuły 

wskazane w Załączniku nr 1 będące w takiej samej cenie, zestaw zostanie utworzony 

automatycznie spośród tych artykułów, które będą widoczne jako pierwsze na 

dowodzie zakupu. W takiej sytuacji, rabat 50% będzie obowiązywał dla drugiego 

artykułu z zestawu. 

 

10. W celu skorzystania z Promocji, Uczestnik powinien skompletować co najmniej jeden zestaw w 

trakcie jednej, tej samej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym dowodem zakupu, np. 

paragonem fiskalnym. W trakcie jednej transakcji sprzedaży, Uczestnik może kupić wiele 

artykułów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu i zostaną z nich stworzone zestawy 

zgodnie z zasadami opisanymi w ust.9. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator podkreśla, że 

kolejne artykuły wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu i widoczne na tym samym 

dowodzie zakupu, będą brane pod uwagę zgodnie z zasadami opisanymi w uts.9. 

11. Jeden Uczestnik Klubu Rossmann lub Programu Rossnę! może skorzystać z niniejszej akcji 

„1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” wielokrotnie. Akcja „1 + 
1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” nie łączy się z innymi 
promocjami.  

12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego 

w zamian za artykuł, który otrzyma jako za 50% ceny.  

13. Zakup artykułu objętego niniejszą Akcją następuje po cenach regularnych tj. cenach aktualnie 

obowiązujących w drogerii Organizatora, uwidocznionych przez Organizatora w miejscu 

sprzedaży. Regulamin akcji „1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” jest 

dostępny na stronie internetowej www.rossmann.pl/regulaminy. Dodatkowo Organizator 

wskazuje, że rabat wynikający z niniejszego regulaminu podlega łączeniu z rabatem 

wynikającym z faktu bycia aktywnym uczestnikiem programu Rossnę!. Organizator wskazuje, że 

http://www.rossmann.pl/regulamin
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rabat wynikający z niniejszego regulaminu naliczony zostanie jako pierwszy, a następnie 

naliczony zostanie rabat wynikający z faktu bycia aktywnym uczestnikiem programu Rossnę!  

14. 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.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania akcji „1 + 1za50% na 

mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” 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 .  

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

Organizatora w terminie do dnia 2 stycznia 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.  

17. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że korzystając z Akcji Uczestnik nabywa 

zestaw, który składa się z dwóch artykułów, wskazanych w załączniku 1 do regulaminu. Zestaw 

ten jest niepodzielny. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zestawu, 

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 zestawu w zakresie i terminach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa.  

18. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych, wskazanych w załączniku nr 1 do 

regulaminu, które zostały kupione 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.  

19. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest regulamin dostępny na stronie 

www.rossmann.pl/regulamin .  

 

Łódź, dn. 07.12.2018 r. 
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Załącznik numer 1 do regulaminu akcji: 

„1 + 1za50% na mleka modyfikowane po 6 m-cu życia dziecka” 

71877 Babydream 2 powyzej 6m-ca 500g 

71874 Babydream 3 po 10. m-cu 500g 

127956 Bebiko 2 dwupack 2x 350g 

194885 Bebiko 2 po 6 m-cu 800g 

14572 Bebiko 2 po 6m-cu 350g 

194884 Bebiko 2R po 6 m-cu 800g 

127957 Bebiko 3 dwupack 2x 350g 

194877 Bebiko 3 po 12m-cu 800g 

127958 Bebiko 3R dwupack po 12 m-cu 2x 350g 

194882 Bebiko 3R po 12m-cu 800g 

230027 Bebiko 4 po 24 m-cu 800 g 

194878 Bebiko 4 po 24 m-cu 800g 

127952 Bebiko 4 po 24 m-cu dwupack 2x 350g 

194880 Bebiko 4R po 24 m-cu 800g 

236600 Bebiko 5 po 36 m-cu 800g 

210483 Bebiko mleko waniliowe po 12 m-cu 350g 

230232 Bebiko Pro+ 2 po 6 miesiącu 600 g 

230234 Bebiko Pro+ 3 po 12 m-cu 600 g 

168751 Bebilon 2 po 6m-cu 1200g 

167440 Bebilon 2 saszetka po 6m-cu 29g 

160917 Bebilon 3 po 12m-cu 1200g 

160916 Bebilon 4 po 24m-cu 1200g 

267057 Bebilon 5 po 30m-cu 1200g 

200612 Bebilon Profutura 2 mleko po 6m-cu 800g 

292745 Bebilon Profutura 2 mleko po 6m-cu JWB 800g 

200613 Bebilon Profutura 3 mleko po 12m-cu 800g 

292746 Bebilon Profutura 3 mleko po 12m-cu JWB 800g 

219352 Bebilon Profutura 4 mleko po 24m-cu 800g 

294998 Bebilon ProNutra 3 saszetka 30,6g 

205568 Enfamil 2 mleko modyfikowane po 6 m-cu 1200g 

143686 Enfamil 2 mleko modyfikowane po 6m-cu 400g 

164514 Enfamil 2 mleko modyfikowane po 6m-cu 800g 

205571 Enfamil 3 mleko modyfikowane po 12 m-cu 1200g 

143685 Enfamil 3 mleko modyfikowane po 12m-cu 400g 

164515 Enfamil 3 mleko modyfikowane po 12m-cu 800g 

205576 Enfamil 4 mleko modyfikowane po 24 m-cu 1200g 

164517 Enfamil 4 mleko modyfikowane po 24m-cu 800g 

248401 Hipp 2 BIO Combiotik mleko po 6 m-cu 28g. 

245829 Hipp Mleko 2 Bio Combiotik po 6 m-cu 900g 

245830 Hipp Mleko 3 Junior Combiotik po 1roku 900g 

245832 Hipp Mleko 4 Junior Combiotik po 2roku 900g 

292764 Humana 2 Mleko następne po 6 m-cu 800g 
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201762 Humana 2 Mleko następne po 6m-cu 800g 

292765 Humana 3 Mleko Mali Odkrywcy po 12 m-cu 800g 

201763 Humana 3 Mleko następne po 12 m-cu 800g 

292766 Humana 4 Mleko Mali Odkrywcy po 24 m-cu 800g 

201766 Humana Junior 4 mleko modyfikowane po 24 m-cu 800g 

218346 Mleko nastęne Bebilon 5 

116823 Nestle Junior ml.naturalne od 1 roku 350g 

20775 Nestle Junior ml.waniliowe od 1 roku 350g 

152268 Nestle Junior mleko od 2 roku 350g 

296514 Nestle Junior od 1 roku 700g (2x350g) 

296517 Nestle Junior od 2 roku 700g (2x350g) 

309763 Nestle Nan opti Pro 2 mleko w połynie 1500ml 

309764 Nestle Nan opti Pro 3 mleko w połynie 1500ml 

167420 Nestle NAN Optipro 2 mleko po 6m-cu 800g (2x400g) 

167411 Nestle NAN Optipro 3 mleko po 12m-cu 800g (2x400g) 

165139 Nestle NAN Optipro 4 mleko po 24m-cu 800g (2x400g) 

265432 Nestle NAN Optipro 5 mleko następne 800g (2x400g) 

296513 Nestle NAN Optipro Plus 4 mleko 800g (2x400g) 

269064 Nestle Optipro Plus 2 mleko po 6 m-cu 27g 

203231 Nestle Optipro Plus 2 mleko po 6 m-cu 800g 

203233 Nestle Optipro Plus 3 mleko po 12 m-cu 800g 

163327 Bebiko Comfort 2 po 6m-cu 350g 

163320 Bebiko HA 2 po 6m-cu 350g 

64703 Bebilon Comfort 2 po 6m-cu 400g 

64701 Bebilon HA 2 po 6m-cu 400g 

296903 Bebilon Prosyneo HA 2 od urodzenia 400g 

182880 Enfamil ar2 po 6 m-cu 400 g 

106754 Nestle NAN HA 3 mleko po 12m-cu 400g 

33285 Nestle NAN-HA 2 mleko po 6m-cu 400g 

 

 

Łódź, dn. 07.12.2018 r. 

 


