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Regulamin akcji „Niespodzianka Rossnę – ciąża ” 

1. Organizatorem  „Niespodzianka Rossnę – ciąża” (zwanej dalej zamiennie „Promocją” lub 
„Akcją”), 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 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”.

2. Akcja jest przeprowadzana w drogeriach Organizatora na terytorium Polski, w terminie od 
dnia 01 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., do godzin zamknięcia poszczególnych 
drogerii lub do wyczerpania zapasów. Aktualne godziny otwarcia drogerii dostępne są na 
stronie www.rossmann.pl/drogerie.

3. Akcja nie obowiązuje w drogerii internetowej Rossmann, działającej pod adresem http://
www.rossmann.pl.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zakup artykułu lub artykułów będących w aktualnej 
ofercie sprzedaży w drogeriach Organizatora, za wyjątkiem:
a) napojów alkoholowych, w tym piwa w rozumieniu art. 46 ust.1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.
U. 2012, poz. 1356)

b) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt 27 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2010, 
nr 136, poz. 914) i przedmiotów służących do karmienia niemowląt.

5. Akcją nie jest objęty zakup usług będących w ofercie Organizatora, w tym m. in. wywoływanie 
zdjęć.

6. Akcja jest skierowana wyłącznie do klientów Organizatora będących aktywnymi uczestnikami 
programu Rossnę posiadającymi status „Spodziewam się dziecka”. Klienci ci są zwani dalej 
zamiennie „Uczestnikami”. Z chwilą wygaśnięcia uczestnictwa w programie Rossnę lub 
zmiany statusu w programie, Uczestnik traci prawo do korzystania z przywilejów 
wynikających z Akcji. Regulamin programu Rossnę jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.rossmann.pl/rossne.

7. W ramach Akcji, w czasie jej trwania, Uczestnik, który w trakcie jednych zakupów w drogerii 
Organizatora, nabędzie artykuł lub artykuły, o których mowa w ust.4 powyżej, za cenę 
równą lub wyższą niż 50 zł,  będzie miał możliwość kupienia, w trakcie tej samej transakcji 
sprzedaży, za cenę 1 gr, jednego z artykułów, wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu, 
oznaczonych specjalną naklejką „Twoja niespodzianka Rossnę” i dostępnych wyłącznie u 
kasjerów dokonujących sprzedaży  w drogeriach Organizatora. Zapłata za ww. artykuły nie 
może być dokonana bonem podarunkowym. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator 
zastrzega, iż przez jedne zakupy w drogerii Organizatora należy rozumieć jedną transakcję 
sprzedaży, choćby obejmującą wiele artykułów ale potwierdzoną jednym dowodem 
sprzedaży. 
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8. Uczestnik, który spełni wszystkie wymagania opisane w regulaminie, może wziąć udział w Akcji
wiele razy, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może wziąć udział w Akcji, nie
więcej niż jeden raz dziennie i z tym zastrzeżeniem, że zapas artykułów, które Uczestnik może
kupić za cenę 1 gr nie uległ wyczerpaniu w drogerii Organizatora, w której Uczestnik dokonał
zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji.

9. Uczestnik nie może scedować prawa do wzięcia udziału w Akcji na inną osobę. Warunkiem

wzięcia udziału w Promocji jest przedstawienie przez Uczestnika kasjerowi karty programu

Rossnę, podczas zakupów w drogerii Organizatora, nie później niż przed podaniem kasjerowi

do zeskanowania ostatniego artykułu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji.

10. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że zakup artykułów uprawniających do

wzięcia udziału w Akcji, w tym zakup artykułów w promocyjnej cenie 1 gr, na zasadach

wskazanych w Regulaminie, nie jest uwzględniany do liczby wizyt, wymaganych w ramach

uczestnictwa w programie Rossnę, zgodnie z treścią regulaminu programu Rossnę, chyba że

Uczestnik dokonał zakupu artykuł objętego programem Rossnę .

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i ofertami obowiązującymi u Organizatora, chyba

że co innego wyraźnie wynika z regulaminów innych akcji lub programów. Dla uniknięcia

wątpliwości Organizator zastrzega, że w przypadku zakupu artykułów, wskazanych w

załącznikach do regulaminu programu Rossnę, Uczestnikowi  będzie udzielany rabat na te

artykuły,  wynikający z posiadania aktywnej karty programu Rossnę. Rabat ten nie będzie

jednak dotyczył artykułu, który w ramach niniejszej Akcji, Uczestnik może kupić za 1 gr.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania

Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem

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

następującego po dniu ich opublikowania na stronie

http://www.rossmann.pl/Portals/0/dokumenty/Regulamin-Promocji-Niespodzianka-

Rossne-ciaza.pdf

13. Wszelkie reklamacje przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia  31.01. 2016

roku i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy

rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności

wyjaśniających, czas na jej załatwienie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Niezależnie od

wskazanej wyżej procedury, Użytkownik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa.

14. Jedynym dokumentem określającym warunki Promocji jest regulamin, dostępny na stronie

http://www.rossmann.pl/Portals/0/dokumenty/Regulamin-Promocji-Niespodzianka-

Rossne-ciaza.pdf

Łódź, 14.11.2017r. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu akcji „Niespodzianka Rossnę – ciąża 

Lista artykułów, które Uczestnik może kupić za cenę 1 gr, po spełnieniu warunków opisanych w 

Regulaminie: 

LP NAZWA ARTYKUŁU PRODUCENT EAN 

1 SEXY MAMA, krem hipoalergiczny przeciw 
pękającym naczynkom 

Bielenda 

Kosmetyki 
Naturalne 

5902169009458 

2 Smoczek LOVI N&D, 0-3 m-ce Canpol 5903407228402 

3 Chusteczki Kindii New Baby Care 60 szt. 
Harper Hygienics 

S.A
5900095019251 

4 Smoczek uspokajający Avent (0-2 miesiące) 
Philips Polska 

Sp. z o.o. 
8710103613718 

5 
Tołpa dermo body mum, mini krem 
ujędrniający 50ml 

Torf Corporation 5907608615450 

6 
Saszetka mleka Enfamil 2 + naklejka na szybę 

„Baby on board” 

Mead Johnson 

Nutrition Poland 
Sp. z o.o. 

2000000017280 

7 
Zestaw Palmer’s (balsam do ciała 50 ml, mix 
saszetek) 

Avrentim Sp. z o.o 
5903111879105 

8. Lirene Będę Mamą, 20ml 
Eris 

5900717780446

9. 
Płyn do płukania tkanin Coccolino Sensitive, 
1L 

Unilever 
5900300160112 

10. Minis Nivea Baby Nivea 42270072 
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Wzór naklejki „Twoja niespodzianka Rossnę” 


