
REGULAMIN 

 
REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: „Kup zestaw czterech mlek modyfikowanych NAN 

OPTIPRO Plus 2  800G a jedną puszkę mleka modyfikowanego NAN OPTIPRO Plus 2 800G 

otrzymasz GRATIS albo kup zestaw czterech mlek modyfikowanych NAN OPTIPRO Plus 2  800G 

a jedną puszkę mleka modyfikowanego NAN OPTIPRO Plus 3 800G otrzymasz GRATIS albo kup 

zestaw czterech mlek modyfikowanych NAN OPTIPRO Plus 3  800G a jedną puszkę mleka 

modyfikowanego NAN OPTIPRO Plus 3 800G otrzymasz GRATIS”. 

 

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Kup zestaw czterech mlek modyfikowanych NAN 

OPTIPRO Plus 2  800G a jedną puszkę mleka modyfikowanego NAN OPTIPRO Plus 2 800G 

otrzymasz GRATIS albo kup zestaw czterech mlek modyfikowanych NAN OPTIPRO Plus 2  800G 

a jedną puszkę mleka modyfikowanego NAN OPTIPRO Plus 3 800G otrzymasz GRATIS albo kup 

zestaw czterech mlek modyfikowanych NAN OPTIPRO Plus 3  800G a jedną puszkę mleka 

modyfikowanego NAN OPTIPRO Plus 3 800G otrzymasz GRATIS” – dalej zwana „Promocją” jest 

BDSKLEP.PL Sp. z o.o., Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.  

1. Promocja trwa od  09 października 2017 r. do 29 października 2017 r. lub do wcześniejszego 

wyczerpania zapasów zestawów promocyjnych.  

2. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz dokonujące zakupu zestawu objętego Promocją jako osoba fizyczna, a nie jako 

przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(„Uczestnik”).  

3.  Promocją objęte są zestawy mlek modyfikowanych NAN OPTIPRO Plus 2 800G lub NAN 

OPTIPRO Plus 3 800G.  

4.  Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji w siedzibie 

organizatora BDSKLEP.PL Sp. z o.o., Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa oraz na stronie 

internetowej www.bdsklep.pl.  

5.  Warunkiem uczestnictwa w promocji jest: dokonanie przez Uczestnika w okresie trwania 

Promocji jednorazowego zakupu co najwyżej dwóch zestawów   promocyjnych określonych 

w pkt. 3, w sklepie internetowym „Autoryzowany Sklep Nestle Nutrition” pod adresem 

http://allegro.pl/uzytkownik/SmA-Nestle. Maksymalna ilość jednorazowych zakupów 

zestawów promocyjnych przez jednego Uczestnika to 2 sztuki . 

6. Po spełnieniu warunku opisanego w pkt. 5, Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania 

gratis 1 puszki mleka modyfikowanego NAN OPTIPRO Plus 2 800G w przypadku zakupu 

zestawu czterech mlek modyfikowanych NAN OPTIPRO Plus 2  800G albo 1 puszki mleka 

modyfikowanego NAN OPTIPRO Plus 3 800G w przypadku zakupu zestawu czterech mlek 

modyfikowanych NAN OPTIPRO Plus 2  800G lub zestawu czterech mlek modyfikowanych NAN 

OPTIPRO Plus 3 800G.  Produkt gratisowy zostanie dostarczony Uczestnikowi wraz z 

zakupionym produktem promocyjnym.  

7.  Organizator przeznacza 1850 sztuk NAN OPTIPRO Plus 2 800G i 1850 sztuk NAN 

OPTIPRO Plus 3 800G na gratisy w Promocji. Informacja o wyczerpaniu zapasów 

produktów objętych Promocją zostanie umieszczona na stronie  allegro.pl. Cena jednostkowa 

mlek modyfikowanych NAN OPTIPRO Plus 2 i NAN OPTIPRO Plus 3 wynosi 43,99 zł. 

8. Każdy Uczestnik może uczestniczyć w Promocji tylko jeden raz. 

9.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą 

zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania 



Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 12 listopada 2017 r.  

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, 

oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia 

reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Uczestnika będzie 

wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może 

ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, 

reklamację uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji 

przez Organizatora, roszczenia Uczestnika nie zostały uwzględnione, Uczestnik może 

dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem powszechnym.  

10.  W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika Promocji, jego dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rozstrzygnięciem reklamacji. 

Administratorem danych osobowych jest BDSKLEP.PL Sp. z o.o., Gwiaździsta 69F, 01-651 

Warszawa. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania 

lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

rozstrzygnięcia reklamacji. 

11.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

 

  


