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REGULAMIN AKCJI 

„Kody VOD dla uczestników Klubu Rossmann” 
 

1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej akcji promocyjnej pod nazwą 

„Kody VOD dla uczestników Klubu Rossmann”, zwanej dalej zamiennie akcją „VOD - 

Klub” lub „Akcją” i zawiera warunki uczestnictwa w Akcji. 
 

2. Organizatorem akcji „VOD - Klub” 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 „VOD - Klub” jest przeprowadzona tylko i wyłącznie po zakończeniu  zakupów w 

Drogerii Internetowej Rossmann oraz po zakończeniu zakupów w sklepach 
stacjonarnych Rossmann. Adres URL Drogerii Internetowej Rossmann to 
http://www.rossmann.pl/drogeria-online. Regulamin Drogerii Internetowej Rossmann 
jest dostępny na stronie internetowej http://www.rossmann.pl/regulamin.   

 

4. Akcja trwa od dnia 10 kwietnia 2017 r. do 29 listopada 2017 r. dla Drogerii Internetowej 

Rossmann oraz od dnia 2 listopada 2017 r. do dnia 29 listopada 2017 r. dla drogerii 

stacjonarnej Rossmann, do godziny 23:59. 

    

5. Akcja „VOD - Klub”  jest skierowana  do klientów Drogerii Internetowej Rossmann, 

którzy są aktywnymi Uczestnikami Klubu Rossmann i spełnili wymagania opisane w 

niniejszym regulaminie oraz dla klientów drogerii stacjonarnej Rossmann, którzy są 

aktywnymi Uczestnikami Klubu Rossmann i spełnili wymagania opisane w niniejszym 

regulaminie. Osoby te zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”. Regulamin Klubu 
Rossmann jest dostępny na stronie internetowej www.rossmann.pl/regulamin. 

 

6. Akcją „VOD - Klub” objęte są artykuły wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu oraz 
artykuły zakupione w Drogerii Internetowej z wybraną formą odbioru zakupów metodą 
click&collect . 

 
7. Uczestnik, który bierze udział w Akcji dokonując zakupów przez Drogerię Internetową, 

może skorzystać z niniejszej Akcji, tylko po zalogowaniu się do Drogerii Internetowej 
Rossmann na ten adres e-mail, który został przez Uczestnika podany w chwili 
przystąpienia do Klubu Rossmann.  

 

8. Uczestnik, który z Wykorzystaniem Wirtualnej Karty Uczestnika (tj. indywidualnego 

kodu kreskowego, skanowanego podczas zakupów widocznego na ekranie telefonu) 
dokonał w ramach akcji „VOD - Klub” jednorazowego zakupu artykułów z kategorii 

do relaksu  wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu w terminie 2.11.-29.11.2017 

za minimalna kwotę 3,49 zł., lub jako formę odbioru swoich zakupów z drogerii 
internetowej wybrał opcję clikc&collect  w terminie 10.04.-29.11.2017 r., otrzyma 
trzy wygenerowane kody VOD gratis w formie ciągu znaków, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres Uczestnika wskazany w Drogerii Internetowej  o wartości  w 

granicach od 6,90 zł. do 9,90 zł. każdy. Wartość uzależniona jest od rodzaju filmu 
wybranego przez Uczestnika. 
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9. Kody VOD są ważne od 6 grudnia 2017 roku do 1 stycznia 2018 roku do godziny 23:59. 
W przypadku niewykorzystania Kodu w w/w terminie kod wygasa. Kody VOD mogą być 

wykorzystane jednorazowo i nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 

10. Kod można wprowadzić tylko na stronie www.vod.pl/rossmann po wcześniejszym 
zarejestrowaniu się na stronie www.vod.pl i zaakceptowaniu jej regulaminu. Regulamin 

znajduje się na stronie https://vod.pl/pomoc/regulamin/dfc7chj  
 

11. Jeden kod VOD umożliwa obejrzenie jednego z dwudziestu filmów wskazanych na 

stronie www.vod.pl/rossmann. Odtworzenie filmu jest możliwe wyłącznie na terenie 

RP (konieczny polski numer IP komputera). 
 

12. Film można odtworzyć przez 48 godzin od momentu poprawnego wpisania kodu VOD.  

 

13. Zakup artykułu objętego niniejszą Akcją następuje po cenach regularnych lub 
promocyjnych, tj. w cenach, które są uwidocznione na stronie Drogerii Internetowej 

Rossmann.   
 

14. Postanowień regulaminu nie stosuje się do zakupu artykłów, choćby spełniały 

pozostałe warunki wskazane w regulaminie, jeśli Uczestnik dokonuje zapłaty za nie 
przy użyciu bonów podarunkowych, w tym kart podarunkowych Rossmann. 

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji „VOD - 
Klub”, z tym jednak 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/regulamin  .  

 

16. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą przez 
Organizatora w terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku i rozpatrywane w terminie 30 
dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie 

wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, czas na jej 

załatwienie może ulec odpowiedniem wydłużeniu. Niezależnie od wskazanej wyżej 

procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Organizator podkreśla, że Uczestnik może 
wykonywać w szczególności swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie i 

terminach, które  są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnikom jeśli wynikają one z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

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

http://www.rossmann.pl/regulamin  . 

 

Łódź, dn. 6 grudnia 2017 r. 
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