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Regulamin promocji „Superpromocja z kartą Rossnę” 

 

1. Organizatorem akcji „Superpromocja z kartą Rossnę” (zwanej dalej „Promocją”), 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: obsługa_klienta@rossmann.com.pl, zwana dalej zamiennie 

„Rossmann” lub „Organizatorem”. 

 

2. Promocja jest przeprowadzana w  drogeriach Organizatora na terytorium Polski. w terminach 
wskazanych w ust.4 poniżej, do godzin zamknięcia poszczególnych drogerii lub do 
wyczerpania zapasów w poszczególnych drogeriach. Aktualne godziny otwarcia drogerii 
dostępne są na stronie http://www.rossmann.pl/drogerie Promocją objęty jest również  
zakupy artykułów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu, dokonany   w drogerii 
internetowej Rossmann, działającej pod adresem http://www.rossmann.pl/drogeria-online . 
 

3. Promocja jest skierowana do klientów Organizatora będących przez cały czas trwania 
Promocji, aktywnymi uczestnikami programu Rossnę. Klienci ci są zwani dalej zamiennie 
„Uczestnikami”.  Regulamin programu  Rossnę jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.rossmann.pl/Rossne/Regulamin . 
 

4. W ramach Promocji, w czasie jej trwania, Uczestnik może dokonać zakupu wybranych 
produktów  z kolekcji G by Baczyńska, wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu, na 
zasadach wskazanych poniżej, tj.: 

a) kupując  jeden produkt, o którym mowa powyżej, wskazany na liście stanowiącej 
załącznik nr 1 do regulaminu w dniach 16 – 18 października 2015 r., Uczestnik 
otrzyma na niego 30% rabat; 

b) kupując  dwa produkty, o których mowa powyżej, wskazane na liście stanowiącej 

załącznik nr 1 do regulaminu w dniach 19-21 października 2015 r., Uczestnik otrzyma 

na nie 40% rabat (w sumie); 

c) kupując  co najmniej trzy produkty, o których mowa powyżej, wskazane na liście 

stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu w dniach 22-23 października 2015 r., 

Uczestnik otrzyma na nie 50% rabat (w sumie). 

 
5. Rabat udzielany jest w trakcie zakupów, od cen regularnych produktów, wskazanych na 

liście stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, tj. od ceny aktualnie obowiązujących w 
drogeriach Organizatora. Uczestnik może dokonać wielokrotnego zakupu, tj. rabat na 
wskazane w załączniku nr 1 produkty lub produkt, zostanie udzielony na każdy dokonany 
zgodnie z regulaminem zakup,  w trakcie trwania promocji. 
 

6. Rabat nie podlega łączeniu z: 
a) innymi rabatami, bonusami, itp.,  które można uzyskać w drogerii Organizatora, chyba że co 

innego wyraźnie wynika z treści regulaminów ww. akcji lub programów; 

b) innymi rabatami wynikającymi z uczestnictwa w programach lojalnościowych 

obowiązujących w drogeriach Organizatora, w tym z rabatami wynikającymi z posiadania 

aktywnej karty programu Rossnę!; 
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c) rabatami wynikającymi z tytułu posiadania bonów podarunkowych, w tym kart 

podarunkowych Rossmann, co-brandingowej karty płatniczej VISA Rossmann lub rabatami 

wynikającymi z eKuponów a także z rabatami wynikającymi z „Inauguracyjno – urodzinowej 

akcji rabatowej” lub akcji promocyjnej „Rossmann – 10% na wszystko”.  

  

7. Rabaty  przyznane poszczególnym Uczestnikom, nie podlegają kumulacji. Rabat nie podlega 

wymianie na gotówkę, nie jest oprocentowany i nie ma wartości pieniężnej. 

 

8. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator potwierdza, że zakup produktów objętych Promocją, 

na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie, nie jest uwzględniany jest do liczby 

wizyt, wymaganych w ramach uczestnictwa w programie Rossnę, w celu podwyższenia 

progu rabatowego, zgodnie z treścią regulaminu programu Rossnę.  

 

9. Warunkiem koniecznym do skorzystania z niniejszej Promocji, jest przedstawienie kasjerowi 

karty programu Rossnę, podczas zakupów w drogerii Organizatora, nie później niż przed 

podaniem kasjerowi do zeskanowania pierwszego produktu, z którego  zakupem łączy się 

Promocja. W przypadku zakupów dokonywanych w drogerii internetowej Rossmann, należy  

w chwili  zakupu być zalogowanym na portal rossmann.pl 

 

10. 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/Rossne/Regulamin  

 

11. Wszelkie reklamacje przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia  06 listopada   

2015 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. 

 

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

http://www.rossmann.pl/Rossne/Regulamin  

 

Łódź, 14.10.2015 roku 

Załącznik nr.1 – lista produktów objętych promocją 

kod ean Nazwa 

5901779960913 Czapka z lurexem GB150301010 

5901779961125 Sweter dekolt plecy GB150301011 S/M 

5901779961132 Sweter dekolt plecy GB150301012 M/L 

5901779961286 Sweter ze złotą nitką GB150301013 czarny S/M 

5901779961293 Sweter ze złotą nitką GB150301014 czarny M/L 
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5901779961644 Pasek wąski łańcuszek 103 cm GB150301051 

5901779961620 Pasek klasyczny kol.srebrny 103cm GB150301050 

5901779961613 Pasek klasyczny czarny 103cm GB150301049 

5901779961309 Sweter ze złotą nitką GB150301015 brązowy S/M 

5901779961569 Torba pikowana shopperka 40x15x33 GB150301048 

5901779961545 Torba pikowana 26x4x17 metaliczna GB150301047 

5901779961538 Torba pikowana 26x4x17 kol.srebrny GB150301046 

5901779961514 Torebka - pasek 14x4x10 dl.103cm GB150301045 

5901779961491 Portfel GB150301044 

5901779961477 Torba czarna suwak 30x12x35 GB150301043 

5901779961453 Torba czarna elegancka 34,5x11x26 GB15030104 

5901779961439 Torba czarna shopperka 43x17x34,5 GB150301041 

5901779961415 Torba biało-czarna 24x2x17 GB150301040 

5901779961392 Torba czarna boki 53x16x35,5 GB150301039 

5901779961668 Notes GB150301009 

5901779961699 Rękawiczki akryl+skóra granatowe GB150301038 

5901779961682 Rękawiczki akryl+skóra czarne GB150301037 

5901779960906 Spódnica skóra ekologiczna L  GB150301002L 

5901779960890 Spódnica skóra ekologiczna M  GB150301002M 

5901779960838 Spódnica skóra ekologiczna S  GB150301002S 

5901779961316 Sweter ze złotą nitką GB150301016 brązowy M/L 

5901779960883 Spodnie skóra ekologiczna L GB150301001L 

5901779960876 Spodnie skóra ekologiczna M GB150301001M 

5901779961330 Chusta wzorzysta 90x90 GB150301017 

5901779960852 Spodnie skóra ekologiczna S GB150301001S 

5901779960937 Szal-sweter GB150301029 

5901779961354 Szal wzorzysty 200x73 GB150301018 

5901779960807 Skarpety GB150301008 one size 

5901779960777 Podkolanówki GB150301007 one size 

5901779961026 Szal wzorzysty 180x55 GB150301005 

5901779961156 Bluzka z sercem krótki rękaw biała S/M GB150301019 

5901779961378 Rękawiczki długie GB150301006 

5901779961057 Szal gładki czarny 190x75 GB150301004 

5901779961040 Szal gładki biały 190x75 GB150301003 

5901779961002 Czapka w warkocze c.szara GB150301036 

5901779960999 Czapka w warkocze biała GB150301035 

5901779961163 Bluzka z sercem krótki rękaw biała M/L GB150301020 

5901779960975 Czapka standard GB150301034 sciągacz 

5901779961071 Rękawiczki melanż metaliczny GB150301033 

5901779961101 Czapka z niebieskimi cekinami 

5901779961170 Bluzka z sercem krótki rękaw czarna S/M GB15030102 

5901779961095 Czapka z czarnymi cekinami  

5901779961187 Bluzka z sercem krótki rękaw czarna M/L GB15030102 

5901779961200 Bluzka z długim rękawem biała S/M GB150301023 

5901779961217 Bluzka z długim rękawem biała M/L GB150301024 
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5901779961224 Bluzka z długim rękawem czarna S/M GB150301025 

5901779961231 Bluzka z długim rękawem czarna M/L GB150301026 

5901779961255 Sweter rozcięty tył czarny S/M GB150301027 

5901779961262 Sweter rozcięty tył czarny M/L GB150301028 

5901779960951 Rękawiczki z zarękawkami GB150301030 

 


