
REGULAMIN PROMOCJI 

„Kup 2 opakowania suchej karmy Husse 
Kalendarz odbierz w prezencie” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Kup 2 opakowania suchej karmy Husse 

kalendarz odbierz w prezencie”, zwanej dalej, „Promocją”, jest  Procane Polska P. Cieślik M. 

Laskowski Spółka Jawna z siedzibą w Płocku, ul. Kostrogaj 9D, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000323201, Regon: 141741879, NIP: 774-310-14-46 (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach 

związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

3. Każdy, kto dokona zakupu na warunkach określonych w paragrafie 2. poniżej, może 

skorzystad z promocji i otrzymad Gratis, czyli KALENDARZ ŚCIENNY HUSSE 2020. 

 

§ 2 ZAKRES PROMOCJI 

1. Produktami objętymi Promocją są następujące suche karmy Husse dla psów i kotów w 

opakowaniach 7, 12,5 i 15 kg: 

 Husse Opus Ocean 12 kg 

 Husse Opus Farm 12 kg 

 Husse Valp 15 kg 

 Husse Valp Plus 12,5 kg, 7 kg 

 Husse Valp Digest 12,5 kg, 7 kg 

 Husse Valp Maxi 15 kg 

 Husse Valp Mini 7 kg 

 Husse Optimal 15 kg 

 Husse Optimal Giant 15 kg 

 Husse Optimal Mini 7 kg 

 Husse Optimal Sensitive 15 kg, 12,5 kg 

 Husse Digest 12,5 kg, 7 kg 

 Husse Digest Giant 12,5 kg 

 Husse Ocean Care 12,5 kg 

 Husse Ocean Care Mini 7 kg 

 Husse Light Sensitive 12,5 kg 

 Husse Prima Plus 15 kg, 7kg 



 Husse Optimal Light 15 kg, 7 kg 

 Husse Sterilised 15 kg 

 Husse Senior 15 kg 

 Husse Senior Mini 7 kg 

 

 Husse Opus Lynx 7 kg 

 Husse Lynx Senior 7 kg 

 Husse Exclusive Kattunge 7 kg 

 Husse Exclusive Active 

 Husse Exclusive Digest 7 kg 

 Husse Exclusive Light 7 kg 

 Husse Exclusive Sterilised 7 kg 

 Husse Exclusive Urinary 7 kg 

 Husse Kroketter Kyckling 7 kg 

 Husse Kroktetter Fisk 7 kg 

zwane dalej łącznie jak i każdy z  osobna "Produktem Promocyjnym”.  

2. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest KALENDARZ ŚCIENNY HUSSE 

2020 dodawany do zamówienia jako Gratis, który Uczestnik promocji otrzymuje przy zakupie 

dwóch Produktów promocyjnych z listy powyżej. 

3. Promocja obowiązuje na zamówienia złożone na Produkty Promocyjne na stronie 

internetowej oraz na stoiskach promocyjnych i u lokalnych Dystrybutorów Husse.  

 

§ 3 CZAS TRWANIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Promocja dotyczy produktów sprzedawanych w sklepie internetowym husse.pl (dalej „Sklep 

internetowy”) oraz u lokalnych Dystrybutorów Husse. 

2. Promocja dotyczy wyłącznie produktów wymienionych w paragrafie 2.,  zakupionych w 

sugerowanych cenach detalicznych.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie, w Sklepie internetowym lub u 

Lokalnego Dystrybutora Husse, zakupu dowolnych dwóch produktów wymienionych w 

paragrafie 2. niniejszego regulaminu. 

4. Każdy, kto kupi dwa dowolne produkty wymienione w paragrafie 2. ma prawo do otrzymania 

bezpłatnego Gratisu w postaci Kalendarza ściennego Husse 2020. 

5. Promocja trwa od 20 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania zapasów. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ani z ofertą rabatową wynikającą z uczestnictwa 

w Klubie Hodowców Husse. 

7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dostępnośd zamawianych produktów, o których 

mowa w paragrafie 2. oraz Gratisu - Kalendarza ściennego Husse 2020, o których mowa w 

paragrafie 2. w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym bądź ich dostępnośd u 

danego Lokalnego Dystrybutora Husse w chwili zakupu. Informacje o niedostępności w 

odniesieniu do produktów objętych Promocją są zamieszczane (przekazywane) na ogólnych 

zasadach stosowanych przez Husse. 



8. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym, Gratis, o którym mowa w paragrafie 2. będzie 

dokładany do zamówienia. Gratis nie będzie uwidoczniony w koszyku zakupowym podczas 

składania zamówienia.  

9. W przypadku zakupu u Lokalnego Dystrybutora Husse, Gratis zostanie dostarczony wraz z 

zamówieniem. 

 

§ 4 NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PROMOCJI 

1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji  sprawuje Organizator. 

2. Decyzje Organizatora podejmowane w trakcie trwania Promocji  są ostateczne. 

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚD ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie przez Uczestnika wskazanego w 

Regulaminie czasu trwania Promocji, upoważniającego do otrzymania Gratisu z przyczyn 

niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd złożenia zamówienia w określonym 

terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

 

§ 8 REKLAMACJE 

1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszad pisemnie za 

pośrednictwem poczty, listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „KALENDARZ 

HUSSE 2020” nie później niż do dnia 31.01.2020. O zachowaniu terminu decyduje data 

nadania listu poleconego. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania przez 

Organizatora. 

3. O sposobie załatwienia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, a podane stanowisko Organizatora jest 

ostateczne i wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego. 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Niniejszy Regulamin promocji dostępny jest w czasie jej trwania na Stronie Internetowej 

husse.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji. 

4. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w Regulaminie. Prawo 

interpretacji postanowieo Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 


