
REGULAMIN PROMOCJI ZAKOCHAJ SIĘ W POŁYSKU 

Regulamin promocji Zakochaj się w połysku organizowanej przez firmę Septodont Polska Sp. z o.o.: 

1. DEFINICJE 
1.1 Promocja Zakochaj się w połysku, dalej zwana Promocja, jest przeznaczona dla lekarzy 

stomatologów, techników dentystycznych, lub innych osób związanych z funkcjonowaniem 
praktyki stomatologicznej lub rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami. 

1.2 Organizatorem promocji jest firma Septodont Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy  
ul. Tanecznej 18A, 02-829, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028012, NIP 5210091313, REGON 
010075042, kapitał zakładowy w wysokości 300 000,00 zł. 

2. UCZESTNICY 

2.1 Uczestnikiem Promocji może być każda osoba, jak w pkt. 1.1, która zgłosi chęć uczestniczenia 
w Promocji na zasadach opisanych w pkt. 4 Opis Promocji. 
 

2.2 Uczestnik Promocji zgłaszając chęć uczestnictwa akceptuje zasady określone w niniejszym 
regulaminie, jednocześnie konieczne jest aby wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych na zasadach opisanych w pkt. 7 Pozostałe Regulacje. 

 

2.3 Uczestnik musi podać dane niezbędne do realizacji Promocji na zasadach opisanych w pkt. 4 
Sposób realizacji Promocji. 

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

3.1 Promocja rozpoczyna się w dniu 15 września 2018 r., a kończy w dniu 30 listopada 2018 r. lub 
do wyczerpania zapasów. 

3.2 Organizator ogłosi zakończenie obowiązywania Promocji za pośrednictwem strony 
internetowej Organizatora, na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia. 

4. OPIS PROMOCJI 

4.1 Przy zakupie przez Uczestnika SeptoDisc Kit, Uczestnik otrzyma GRATIS SeptoDiamond Paste + 
SeptoPolisher, celem ich wypróbowania oraz wyrobienia opinii. Wysyłka materiałów GRATIS przez 
Organizatora. 

4.2 „Produkty GRATIS posiadają wartość rynkową 115 zł, i na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68a 

ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1509) są wolne od podatku dochodowego. Kwestia ewentualnego rozliczenia 

podatku VAT leży po stronie organizatora.” 

 



5. SPOSÓB REALIZACJI PROMOCJI 

5.1 W celu otrzymania produktów GRATIS, Uczestnik jest zobowiązany przekazać nr faktury oraz 
Dystrybutora za pośrednictwem którego został dokonany zakup SeptoDisc Kit w celu weryfikacji. 
Uczestnik może przekazać powyższej wymienione dane, w jeden z następujących sposobów: 

▪ odesłać wypełnioną i podpisaną kartkę pocztową dołączoną do SeptoDisc Kit na adres 
Septodont Polska Sp. z o.o. ul. Taneczna 18A 02-829 Warszawa 

▪ LUB zarejestrować się przez dedykowany formularz na stronie 
www.akcesoriaseptodont.pl 

▪ LUB skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym Septodont Polska w celu 
wyjaśnienia kolejnych kroków. (lista Przedstawicieli Handlowych zamieszczona na stronie 
www.akcesoriaseptodont.pl w zakładce Zakochaj się w połysku.) 
 

5.2 Kolejno w celu weryfikacji danych przekazanych od Uczestnika, Organizator skontaktuje się z 
wybranym Dystrybutorem. Warunkiem koniecznym realizacji Promocji jest, aby kwota zakupu 
SeptoDisc Kit widniejącą na fakturze zakupu była tożsama z detaliczną ceną sugerowaną podaną 
przez Organizatora w opisie Promocji (detaliczna cena sugerowana: 159 zł) 
 
5.3 W momencie potwierdzenia otrzymanych danych przez Organizator, materiały będące 
produktami Gratis w rozumieniu Promocji, zostaną wysłane przez Organizatora na podane przez 
Uczestnika adres korespondencyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli podany przez 
Uczestnika adres korespondencyjny będzie błędny. 
 
5.4 Organizator zobowiązuje się do wysyłki materiałów będące produktami Gratis, w rozumieniu 
Promocji zgodnie w punktem 4.1, w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania przez 
Organizatora zgłoszenia Uczestnika, z zastrzeżeniem że przekazane dane opisane w pkt. 5.1 będą 
zgodne z Regulaminem Promocji. 
 
5.5 W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik może zrealizować dowolną ilość Promocji. 
 
5.6 Termin zgłaszania uczestnictwa w Promocji jest tożsamy z Czasem trwania Promocji zgodnie z 
pkt. 3, jednocześnie ostatnim dniem zgłaszania uczestnictwa jest dzień 30 listopada 2018 roku. 

6. REKLAMACJE, ZWROTY 

1. Uczestnicy mają prawo do reklamacji. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub 
korespondencją pocztową na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane  
w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. 

2. Uczestnicy Promocji mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje Promocji, opinie zarówno 
pozytywne jak i negatywne. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora 
ze szczególną starannością. 

7. POZOSTAŁE REGULACJE 

1. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie bez podania przyczyny w dowolnym 
terminie informując o tym Uczestników Programu w formie publikacji na stronie internetowej 
Akcesoria Septodont www.akcesoriaseptodont.pl 

http://www.akcesoriaseptodont.pl/
http://www.akcesoriaseptodont.pl/


2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez firmę Septodont Polska sp. z o.o. w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z. 2002 r. nr 101, poz. 926), w tym 
celu przedstawienia odpowiedniej oferty. Septodont Polska sp. z o.o. informuje, że 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Septodont Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Tanecznej 18A. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
do ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej 
celów. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Septodont Polska sp. z o.o. informacji 
marketingowo-handlowych drogą pocztową oraz drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. 
zm.), z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych urządzeń wywołujących.  

Jak również wyrażenie zgody na przekazanie przez firmę Septodont Polska sp. z o.o. moich danych 
osobowych wskazanemu przeze mnie dystrybutorowi celem realizacji zamówienia (wyrażenie 
zgody jest niezbędne w celu zrealizowania zamówienia). 

Wyżej wymienione zgody zawarte są w formularzu zgłoszeniowym na stronie 
www.akcesoriaseptodont.pl w zakładce Zakochaj się w połysku jak również na kartce pocztowej 
dołączonej do zestawu SeptoDisc Kit. 

 

Warszawa, 15.09.2018 r. 

 

http://www.akcesoriaseptodont.pl/

