REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Promocja Świąteczna” i jest zwana dalej:
„Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest firma SMOBI A.HULOK Ł.MUSIK Sp.J. ul. Beskidzka
11a, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452535501, REGON 242913262,
KRS0000418115, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Promocja zostanie przeprowadzona w terminie 01.12.2012 r. – 31.01.2013 r. na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem firmy SMOBI Sp.J.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a) zakup trzech dowolnych produktów marki bibi w dowolnym sklepie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 01.12.2012 r. - 31.01.2013 r.,
b) poprawne wypełnienie kuponu promocyjnego dostępnego na ulotkach
dystrybuowanych w wybranych sklepach, aptekach, hurtowniach, w szkołach rodzenia
i innych, a także na stronie www.bibiswiss.pl oraz www.facebook.pl/BibiwPolsce,
c) przesłanie kuponu promocyjnego wraz z paragonem/paragonami na adres SMOBI
Sp.J. ul. Beskidzka 11a, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem na kopercie: 'Promocja
Świąteczna' najpóźniej do 07.02.2012 r. Zgłoszenie może zawierać jeden, dwa lub trzy
paragony potwierdzające zakup trzech dowolnych produktów bibi.
3. O zakwalifikowaniu się do Promocji decyduje data stempla pocztowego.
§3
PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
1. Promocja dotyczy ortodontycznych smoczków uspokajających z kolekcji Mama/

Papa Classic w rozmiarze 0-6m, 6-12m i 12-36m. Każdy Uczestnik, który poprawnie
wypełni kupon Promocyjny i wyśle go wraz z paragonem/paragonami na adres
Organizatora, otrzyma jeden egzemplarz smoczka ortodontycznego z kolekcji
Mama/Papa Classic w rozmiarze 0-6m, 6-12m lub 12-36m. Organizator wyśle do
zakwalifikowanego do udziału w Promocji Uczestnika maila na podany na kuponie
promocyjnym adres e-mail. Uczestnik jest zobowiązany odpowiedzieć na maila w
ciągu 7 dni i podać w nim preferowany rozmiar smoczka. Brak odpowiedzi mailowej
Uczestnika w ciągu 7 dni od dnia wysłania maila przez Organizatora będzie
jednoznaczna ze zgoda na otrzymanie smoczka w rozmiarze 0-6m. O wyborze modelu
z kolekcji decyduje Organizator. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje otrzymanie
ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) w zamian za smoczek.
2. Promocja jest ograniczona. Smoczki uspokajające z kolekcji Mama/Papa Classic w
rozmiarze 0-6 m otrzyma 400 pierwszych Uczestników, którzy spełnią warunki i
zasady uczestnictwa w promocji opisane w § 2.
3. Jedna osoba może zdobyć nagrodę wielokrotnie w ramach całej Promocji, przy
czym każde zgłoszenie musi zawierać inny paragon/inne paragony potwierdzający/e
zakup kolejnych trzech dowolnych produktów bibi.
4. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na
adres: SMOBI Sp.J. ul.Beskidzka 11a 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem
„Reklamacja-Promocja Świąteczna”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny
opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrzone przez
Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrywać
będzie reklamacje w oparciu o niniejszy regulamin. O decyzji Organizatora uczestnik
zostanie powiadomiony emailem (o ile zostanie podany) lub listem zwykłym.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, postanowień Regulaminu i jego
interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Za przekazanie ortodontycznego smoczka uspokajającego z kolekcji Mama/Papa
Classic w rozmiarze 0-6 m odpowiedzialny jest Organizator, który przekaże go pocztą
na adres wskazany na kuponie promocyjnym do 31.03.2012
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI
1. Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika Promocji prawdziwych
danych osobowych na kuponie promocyjnym, tj.: imienia, nazwiska, danych
teleadresowych niezbędnych do przekazania produktów objętych Promocją.

2. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w związku z
wysłaniem produktów objętych Promocją. Dane Uczestników Promocji wykorzystane
zostaną również do cyklicznego otrzymywania przez Uczestników Promocji newslettera
z informacjami o marce bibi.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności promocyjnych oraz zmian
specyfikacji produktów objętych promocją. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.bibiswiss.pl.
2.Wszystkie kwestie sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora .

