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REGULAMIN AKCJI 

„Rossnę z dobrymi nawykami – zdrowa skóra” 
 

 

1. Regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej pod nazwą „Rossnę z dobrymi nawykami 

– zdrowa skóra” zwanej dalej „Akcją” i zawiera warunki uczestnictwa w Akcji.  

2. Organizatorem akcji „ Rossnę z dobrymi nawykami – czyste i zdrowe zęby” 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 „Rossnę z dobrymi nawykami – zdrowa skóra”  jest przeprowadzana wyłącznie w 

stacjonarnych drogeriach Rossmann znajdujących się na terytorium Polski, w terminie od dnia 

1 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r. w godzinach otwarcia poszczególnych stacjonarnych 

drogerii Organizatora lub do wyczerpania zapasów artykułów objętych Akcją w poszczególnych 

drogeriach. Aktualne godziny otwarcia poszczególnych stacjonarnych drogerii widoczne są na 

stronie www.rossmann.pl/drogerie.  

4. Akcja „Rossnę z dobrymi nawykami – zdrowa skóra” jest skierowana do uczestników programu 

Rossnę!, którzy spełnili wymagania opisane w niniejszym regulaminie. Osoby te zwane są dalej 

zamiennie „Uczestnikami”. Regulamin programu Rossnę! oraz Zasady korzystania z aplikacji 

mobilnej Rossmann PL są  dostępne na stronie internetowej  www.rossmann.pl/regulaminy. 

5. Akcja „Rossnę z dobrymi nawykami – zdrowa skóra” jest skierowana do uczestników programu 

Rossnę!, którzy w okresie trwania Akcji dokonali zakupów z wykorzystaniem Wirtualnej Karty 

Programu. 

6. Uczestnik, który spełni warunki opisane w ust. 5  w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 15 września 

2022 r. jednak nie później niż do wyczerpania zapasów artykułów objętych Akcją w 

poszczególnych drogeriach, będzie mógł otrzymać  jedną sztukę Książeczki „Czyściochowe 

zabawy! Cz. 4” (nr artykułu 411343). 

7. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że warunkiem skorzystania z oferty opisanej w 

ust. 6 jest dokonanie zakupów z wykorzystaniem Wirtualnej Karty Rossnę!. Zakup może być 

dokonany tylko w tradycyjnych kasach w drogeriach stacjonarnych Organizatora (z wyłączeniem 

kas samoobsługowych). 

8. Jeden Uczestnik może skorzystać z Akcji wiele razy w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 15 września 

2022 r. lub do wyczerpania zapasów artykułów objętych Akcją w poszczególnych drogeriach. 

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu  rzeczowego w zamian za 

otrzymaną książeczkę „Czyściochowe zabawy! Cz. 4” . 

10. 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 
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regulaminu będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia 

następnego po dniu przekazania informacji o zmianie Uczestnikom. 

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

Organizatora w terminie do dnia 29 września 2022 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.  

12. Uczestnik może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady artykułu w zakresie i 

terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

13. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika 

w drogerii stacjonarnej Organizatora nie są możliwe.  

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

www.rossmann.pl/regulaminy .  

 

Łódź, dn. 24.07.2022 r. 
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