Regulamin akcji promocyjnej „30 dni testowania”
§ 1. Postanowienia wprowadzające
1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady akcji polegającej na sprzedaży promocyjnej
prowadzonej pod nazwą „30 dni testowania", dotyczącej wybranych produktów marki „Babymoov” (dalej:
„Produkty”) dystrybułowanych przez Organizatora (dalej: „Akcja Promocyjna").
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest ABC Kid sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, kod
pocztowy: 00-342 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS:0000447802, NIP
5252547172, REGON 146525778, kapitał zakładowy: 265.000 złotych. Adres e-mail do kontaktu z Organizatorem
w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej: abckid@abckid.pl (dalej: „Organizator”). Organizator
odpowiedzialny jest za obsługę Akcji Promocyjnej, w szczególności za przyjmowanie zgłoszeń Uczestników, z
wykorzystaniem rejestracji na stronie lifetime.abckid.pl, a także ich weryfikację oraz w przypadku braku
satysfakcji Uczestnika, zwrotu określonej części ceny Produktów Uczestnikowi Akcji Promocyjnej na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
§ 2. Akcja Promocyjna
1. Celem Akcji Promocyjnej jest zapewnienie Uczestnikom Akcji Promocyjnej satysfakcji z zakupionego Produktu.
W przypadku braku satysfakcji, Uczestnik będzie miał możliwość zwrotu zakupionego Produktu na zasadach
wskazanych w niniejszym Regulaminie i po spełnieniu określonych w nim wymogów.
2. Akcja Promocyjna jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem serwisu:
lifetime.abckid.pl, na którym rejestruje się zakupiony Produkt. Produkty objęte niniejszą Akcją Promocyjną
można kupić w sklepie www.abckid.pl (dalej odpowiednio: „Sklep Internetowy”). Akcją Promocyjną objęty jest
wyłącznie Produkt fabrycznie nowy, zakupiony przez Uczestnika w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej w punktach
wskazanych powyżej i objęty Akcją Promocyjną na zasadach wskazanych w tym Regulaminie.
3. Akcja Promocyjna trwa od dnia 21.12.2018 r. do dnia 28.02.2019 r., będącym ostatecznym terminem (dniem)
sprzedaży Produktów objętych przedmiotową Akcją (dalej: „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”). W przypadku
Sklepu Internetowego, Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 21.12.2018 r. od godz. 01:00 do dnia 28.02.2019 r.
do godz. 23:59, gdzie decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer Sklepu Internetowego.
§ 3. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne. Osoba, która jako Uczestnik przystąpiła do Akcji
Promocyjnej jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik") może być tylko i wyłącznie
pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która łącznie:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
c) dokona zakupu Produktu w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej;
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d) zarejestruje Produkt wskazany w pkt „c” na stronie lifetime.abckid.pl w Czasie Trwania Akcji
Promocyjnej.
3. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału:
a) osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą (dokonujące zakupu produktu związanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową);
b) podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem
umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych
Promocją.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej,
w tym w szczególności dotyczące zarejestrowania Produktu na stronie lifetime.abckid.pl w Czasie
Trwania Akcji Promocyjnej;
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną w
ramach Akcji Promocyjnej,
c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych
Uczestników w związku z korzystaniem z Internetu lub działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie,
d) brak spełnienia przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie;
e) podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Uczestnika.
§ 4. Zasady Akcji Promocyjnej
1. Akcją Promocyjną objęte są wyłącznie Produkty, wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej uzależnione jest od dokonania zakupu przez Uczestnika przynajmniej
jednego Produktu w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej oraz jego zarejestrowanie na stronie lifetime.abckid.pl
również w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.
3. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego Produktu, który został w Czasie Trwania Akcji
Promocyjnej zarejestrowany na stronie lifetime.abckid.pl, Uczestnik napisze e-maila na adres abckid@abckid.pl,
w celu potwierdzenia objęcia zwracanego Produktu niniejszą Akcją Promocyjną oraz – jeśli jest nim objęty ustalania zasad zwrotu Produktu. Uczestnik może zwrócić ten Produkt odpowiednio za pośrednictwem przesyłki
pocztowej lub kurierskiej na adres Organizatora: ABC Kid sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, kod
pocztowy: 00-342 Warszawa z dopiskiem „Satysfakcja. 30 dni testowania”. Opcjonalnie możliwe jest osobiste
dostarczenie produktu pod powyższy adres w godzinach pracy biura Organizatora od godz. 10.00-16.00 od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zwrot Produktu objętego Akcją Promocyjną możliwy jest wyłącznie w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od
daty jego zakupu. O zachowaniu terminu do zwrotu Produktu decyduje odpowiednio:
a) data stempla pocztowego w przypadku przesyłek nadesłanych pocztą,
b) data nadania na przesyłkach kurierskich,
c) data zwrotu osobistego.
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5. Wszelkie koszty przesłania zwracanego Produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z
jakąkolwiek inną formą płatności, do której dokonania będzie zobowiązany adresat (w szczególności
Organizator) nie będą akceptowane.
6. Zwrot Produktu jest możliwy tylko i wyłącznie pod warunkiem równoczesnego i łącznego spełnienia wszystkich
poniższych warunków:
a) Przesłanie Produktu w sposób i z zachowaniem zasad i terminu określonych w niniejszym
Regulaminie. Zwracany Produkt powinien być czysty, niezniszczony, nieuszkodzony, przesłany w
oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi elementami wyposażenia
oryginalnie zakupionego Produktu.
b) Przekazanie wraz z Produktem oryginalnego dowodu zakupu – paragonu lub faktury zawierającego w
szczególności unikalny numer dokumentu, określenie zakupionego Produktu oraz cenę jego zakupu
brutto. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP,
potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc.), dokumenty pro forma czy też dokumenty
wydania/dostawy towaru.
c) Przekazanie wraz z Produktem wskazanych poniżej danych:
(i) data zakupu zgodna z dowodem zakupu,
(ii) wskazana przyczyna zwrotu Produktu,
(iii) imię i nazwisko oraz dokładny adres pocztowy Uczestnika zwracającego Produkt,
(iv) numer rachunku bankowego Uczestnika, na który ma być dokonany przelew ze zwrotem
należności za Produkt. Dane te powinny być przekazane na specjalnym formularzu (dalej:
„Formularz Zwrotu”) do pobrania ze strony internetowej www.abckid.pl lub zostać przepisane
przez uczestnika na kartce wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i jego
akceptacją. Wzór Formularza Zwrotu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Organizator zwraca uprawnionemu Uczestnikowi, który dokonał zwrotu Produktu odjętego niniejszą Akcją
Promocyjną, kwotę brutto zakupu Produktu znajdującą się na dowodzie jego zakupu w terminie 30 (słownie:
trzydziestu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia spełniającego wymogi określone w
niniejszym Regulaminie. Zwrot następuje przelewem na wskazany przez uprawnionego Uczestnika rachunek
bankowy.
8. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu nie może być wyższa niż sugerowana cena detaliczna opublikowana
w aktualnym na dzień zakupu produktu oficjalnym cenniku Organizatora, dostępnym na stronie abckid.pl . Lista
wymieniająca Produkty objęte Akcją Promocyjną stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zwrot ceny zakupu
produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem czy zwrotem Produktu, takich jak: koszty
przesyłki, koszt dostarczenia zgłoszenia.
9. Uprawnienie Uczestnika do zwrotu Produktu w ramach Akcji Promocyjnej nie dotyczy tych Produktów, co, do
których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz
wady powstałe po dokonaniu ich zakupu w szczególności wynikłe na skutek:
a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;
b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
c) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
d) użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
10. W razie przesłania Produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej (w ust. 9 tego paragrafu) lub bez
spełnienia warunków określonych w postanowieniach Regulaminu, Produkt będzie odesłany zwrotnie
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Uczestnikowi na jego koszt wraz z przesłanymi przez Uczestnika oryginałami dowodów zakupu, dotyczy to w
szczególności Produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu.
11. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi,
gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.
12. Promocją nie są objęte Produkty zakupione w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem odrębnych promocji
lub rabatów.
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w Czasie Trwania Akcji
Promocyjnej i nie później niż w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej za
pomocą odpowiednio: listu poleconego lub przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres
abckid@abckid.pl z tytułem wiadomości „Reklamacja. 30 dni testowania” .
2. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej należy przesyłać na adres
Organizatora: ABC Kid sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, kod pocztowy: 00-342 Warszawa z
dopiskiem „Reklamacja. 30 dni testowania”.
3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki
kurierskiej, natomiast w przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej – data wysłania emaila na adres poczty elektronicznej Organizatora. Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie wyłącza
uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności nie
powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do
dochodzenia roszczeń przed sądem.
4. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja
powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana w ciągu 15 (słownie:
piętnastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie
powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika
z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO’’), a także inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest ABC Kid sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Topiel 12, kod pocztowy: 00-342 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem
KRS:0000447802, NIP 5252547172, REGON 146525778, kapitał zakładowy: 265.000 złotych. Adres e-mail do

4

kontaktu z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych w ramach Akcji Promocyjnej:
abckid@abckid.pl , tel.: +48 22 826 15 23 . oraz pod adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.
3. Na potrzeby Akcji Promocyjnej będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestnika, obejmujące
odpowiednio:
a) imię, nazwisko;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
d) numer konta bankowego,
e) adres korespondencyjny.
4. Wyżej wymienione, w ust. 3 tego paragrafu, dane osobowe posłużą odpowiednio do ustalenia prawa do
otrzymania zwrotu kwoty zakupu Produktu, w przypadku gdy jest objęty niniejszą Akcją Promocyjną, kontaktu z
Uczestnikiem oraz w celu rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność udziału
w Akcji Promocyjnej i otrzymania zwrotu kwoty zakupu Produktu objętego niniejszą Akcją Promocyjną i na
podstawie Regulaminu.
5. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach:
a) organizacji i przeprowadzenia Akcji Promcyjnej − na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie
dobrowolnej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych;
b) rozpatrzenia reklamacji w Akcji Promocyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest konieczność
rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Akcją Promocyjną stosownie do wymogów
obowiązujących przepisów prawa;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Akcją Promocyjną - na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami.
6. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej mogą być ujawniane/udostępniane/powierzane do
przetwarzania przez Administratora podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe.
Ponadto, dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej mogą zostać udostępnione przez Administratora
instytucjom, podmiotom i organom (w szczególności organom administracji publicznej) upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w trakcie trwania Akcji Promocyjnej oraz w zakresie realizacji
zwrotów, a także rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda udzielona przez Uczestnika, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania przez tego
Uczestnika, przy czym nie dłużej niż w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez
Administratora oświadczenia o jej cofnięciu. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, te dane osobowe będą przetwarzanie do
czasu wniesienia sprzeciwu. Odpowiednio po upływnie wskazanego powyżej okresu dane osobowe będą
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda − prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowej.
9. Uczestnikom przysługuje:
a) Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO. Na żądanie Uczestnika
organizator dostarczy również Uczestnikowi kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b) Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art.
16 RODO;
c) Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, stosownie do art. 17 RODO;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO;
e) Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO. Dane osobowe Uczestnika są
przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21
RODO;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych
osobowych lub uznania Uczestnika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem.
10. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni
poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Akcji
Promocyjnej. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w
szczególności Kodeksu cywilnego.
2 Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle
Regulaminu lub Akcji Promocyjnej w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości ich
rozwiązania w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny z
siedzibą właściwą dla Organizatora Akcji Promocyjnej.
3. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem na adresy i dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 2
Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.12.2018 r. i obowiązuje do czasu zakończenia Czasu Trwania Akcji
Promocyjnej i realizacji zwrotów Produktów, a także rozpatrzenia reklamacji.
5. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Akcji Promocyjnej, przerwania lub odwołania Akcji
Promocyjnej z ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli prowadzenie Akcji Promocyjnej stanie się niemożliwe lub
w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na: awarię techniczną lub inne przeszkody fizyczne, działania siły wyższej,
a także zmiany obowiązującego prawa, a także wszczęcie postępowania lub wydania decyzji administracyjnej lub
prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego mającego wpływ na prowadzenie Akcji Promocyjnej.
W przypadku zaistnienia zmian lub okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Organizator poinformuje
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niezwłocznie o nich Uczestników, a wszelkie informacje w powyższym zakresie będą przekazane i dostępne na
stronie www.abckid.pl . Takie umieszczenie informacji przez Organizatora na stronie www.abckid.pl jest
tratowane, jako skuteczne i natychmiastowe powiadomienie Uczestników o zmianach lub okolicznościach, w tym
przerwaniu lub odwołaniu Akcji Promocyjnej.
6. Organizator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w celu
usprawnienia funkcjonowania Akcji Promocyjnej lub jego modyfikacji, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na
pogorszenie praw Uczestników Akcji Promocyjnej (w tym praw nabytych). Wszelkie zmiany Regulaminu są
skuteczne od momentu poinformowania o nich Uczestników. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych
przez Organizatora do Regulaminu będą dostępne na stronie www.abckid.pl. Takie umieszczenie informacji przez
Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach. W przypadku zmiany
Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji,
odstąpić od udziału w Akcji Promocyjnej.
7. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Załącznikami są:
a) Wyciąg z cennika wymieniający Produkty objęte Akcją Promocyjną stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
b) Wzór Formularza Zwrotu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji promocyjnej „30 dni testowania”
(lista Produktów objęte Akcją Promocyjną)
(21.12.2018 r.)

Nazwa produktu

Symbol

Cena brutto

Babymoov Wielofunkcyjne urządzenie
do
gotowania
"All
in
One"
Nutribaby (+) loft white

A001117

689 zł

Babymoov Wielofunkcyjne urządzenie
do gotowania "All in One"
Nutribaby (+) industrial grey

A001124

689 zł

Babymoov Nawilżacz Hygro

A047015

199 zł

Babymoov Nawilżacz Hygro+

A047011

469 zł

Babymoov Video niania Essential

A014415

399 zł

Babymoov Video niania Yoo-See

A014414

499 zł

Babymoov Video niania Yoo-feel

A014420

799 zł

Babymoov Video Niania Yoo-travel

A014416

769 zł
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Załącznik nr 2 do Regulaminu akcji promocyjnej „30 dni testowania”
(Wzór Formularza Zwrotu)
Formularz Zwrotu Produktu w ramach Akcji Promocyjnej pt. „30 dni testowania” (Akcja Promocyjna)
Pola oznaczone gwiazdką „*” są obowiązkowe i niezbędne do zapewnienia udziału Uczestnika w Akcji Promocyjnej. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z prawa zwrotu Produktu na zasadach wskazanych w Regulaminie Akcji
Promocyjnej. Formularze Zwrotu wypełnione w sposób niepełny lub wypełnione w sposób nieczytelny nie zostaną uwzględnione w Akcji
Promocyjnej.

I. Data zakupu (jak na dowodzie zakupu)* _______________ Symbol Produktu* _______________
II. Przyczyna zwrotu Produktu* ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
III. Imię i nazwisko (właściciel rachunku bankowego)*_____________ ________________________________
IV. E-mail*: _____________________________________________Telefon* ____________________________
Adres korespondencyjny*: ___________________________________________________________________
V. Nr rachunku bankowego* _________________________________________
VI. Oświadczenia Uczestnika Akcji Promocyjnej*
Proszę oznaczyć znakiem “X” w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie podpisać się w
odpowiednim miejscu. Brak oznaczenia wszystkich wymaganych pól skutkować będzie odrzuceniem Formularza Zwrotu i brakiem jego
uwzględnienia w ramach Akcji Promocyjnej.

[ ] * Zgłaszam swój udział w Akcji Promocyjnej „30 dni testowania” oraz niniejszym oświadczam, iż zapoznałam
(-em) się z Regulaminem Akcji Promocyjnej i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do Formularza Zwrotu
dołączam wymagane Regulaminem: Produkt w oryginalnym opakowaniu z kompletem akcesoriów oraz
oryginalny dowód zakupu Produktu.
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[ ] * Wyrażam zgodę dla Administratora: ABC Kid sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, 00-342
Warszawa na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji Akcji Promocyjnej i mojego w niej
udziału oraz w celu realizacji działań marketingowych lub organizacyjnych prowadzonych przez Administratora
w tym zakresie.
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji Promocji. Informacja
o: zasadach przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, sposobie przetwarzania danych osobowych w ramach Akcji
Promocyjnej oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych –
opisana została w Regulaminie Akcji Promocyjnej (§ 6. Ochrona danych osobowych).

*Data: ________

* Podpis: _____________________
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