„SMAKGARANTI”
ALLMÄNA KAMPANJVILLKOR
I. Nedan redovisas regler och villkor under vilka genomfördes „SMAKGARANTI” kampanj.
II. Kampanj organiseras av Petvita Corporation Sp. z o.o., adressen: ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, registrerades i företagsregister: Krajowy Rejestr Sądowy på Sąd Rejonowy
av huvudstaden Warszawa i Warszawa, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego under nummer KRS: 0000581123, NIP: 7010513199, REGON: 362753443.
III. ALLMÄNNA KAMPANJVILLKOR „SMAKGARANTI”
3.1 För att få delta i vår kampanj du måste vara en privat person som köper kampanjprodukter av
märket Petvita i försäljningsställe, som konsument (nedan kallas: „Deltagare”).
Du måste vara arton (18) år eller äldre samt ha laglig rätt att köpa våra kampanjprodukter.
3.2 Kampanjen pågår tills budgeten för denna kampanj är slut.
3.2.1 Kampanjens initiativtagare ska informera deltagarna med e-post meddelanden eller på
www.facebook.com att budgeten för kampanj har tagit slut och att kampanjen avslutades och att det
inte längre är möjligt att delta i Kampanjen.
3.3 Varje deltagare har rätt att delta i Kampanj endast en gång. Deltagandet begränsas dock till ett
tillfälle per hushåll i hela Kampanjperioden.
3.3.1 Om en deltagare (från ett hushåll) har ansökt flera gånger, betraktas endast den första
ansökan som mottagits.
3.3.2 „Ansökan från ett hushåll” betyder ansökan skickades av deltagarna som är bokförda
under samma adress: ort, gata, byggnadsnummer, lägenhetsnummer. Dessutom begränsas
deltagandet till ett tillfälle per hushåll i hela Kampanjperioden.
Det innebär att en deltagare kan inte delta i Kampanj genom ansökning från 2 (två) olika hushåll.
3.4 Under denna Kampanj får man möjlighet att skicka tillbaka en vara av märket Petvita som
köptes under kampanjperioden.
3.5 Ansökan om deltagandet innebär att man fyller i en reklamationsblankett.
IV. VILLKOR FÖR RETUR AV PETVITA VAROR
4.1 Det är tillåtet att returnera produkten med förluster som inte överstiger 20% av fodret, med en
vikt på 2,5 kg
(500 g) och 10% av fodret med en vikt på 14 kg (1,4 kg).
4.2 Deltagare är förpliktig att returnera Petvita varan till försäljare och den skall återlämnas i
originalförpackningen.
4.2.1 Ansökan av en deltagare som återlämnades Petvita produkten utan
originalförpackningen skall uteslutas.
4.3 En deltagare har rätt att returnera produkten av märket Petvita personligen i den butik där
produkten köptes eller skicka den med post eller fraktbolag till den adress som anges i paragraf II i

denna Allmänna Villkor.
4.4 Deltagare är skyldig att skydda förpackningen på ett sådant sätt att se till att fodret inte spiller ut
ur förpackningen under transporten till butiken.
4.5 Kampanjens Initiativtagaren förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälan av en deltagare
som inte har uppfyllt kraven från paragraf 4.1-4.4 av dessa Allmänna Villkor.
V. Slutbestämmelsen
1.1 Allmänna villkor av Kampanjen lyder under alla gällande lagar
1.2 Alla de personuppgifter som lämnas i samband med denna Kampanj hanteras av Initiativtagare
endast i samband med denna Kampanj.
1.3 Att uppfylla alla bestämmelser från dessa Allmänna Villkor garanterar deltagandet i
„SMAKGARANTI” Kampanj.

