Regulamin programu promocyjnego
„Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”

§ 1. Określenie Organizatora
Organizatorem programu promocyjnego „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot
pieniędzy” jest serwis www.perfect-smile.com.pl

§ 2. Termin Promocji
Promocja trwa od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Serwis www.perfectsmile.com.pl zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia akcji.

§ 3. Uczestnicy Promocji
Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
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§ 5. Zasady Promocji
Program promocyjny „Satysfakcja albo zwrot pieniędzy” obejmuje zestaw
wybielający zęby „Perfect Smile”.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu Promocji na inne
produkty znajdujące się w ofercie serwisu www.perfect-smile.com.pl, jak
również do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących
produktów uczestniczących w Promocji.
W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego w/w produktu
objętego Programem, Nabywca może zwrócić zakupiony produkt wysyłając go
na adres: F.H.U. Progress ul. Kąkolewska 27 62-065 Grodzisk Wlkp.
Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest tylko w ciągu 30 dni od daty
zakupu o zachowaniu terminu do zwrotu produktu decyduje data stempla
pocztowego na dowodzie nadania przesyłki.
Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem
pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata nie
będą akceptowane.
Zwrot produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego
spełnienia poniższych warunków:
a. Przesłanie produktu (opakowanie wraz z całą zawartością pozostałą po
zabiegu wybielania) z zachowaniem terminu do zwrotu i na adres
określony w ust. 3.

b. Załączeniu dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
c. Załączeniu 4 zdjęć (lub wydruku zdjęć) przednich zębów zawierających
nadrukowaną datę i godzinę wykonania. Zdjęcia należy wykonać w
określonym terminie: 1 zdjęcie przed rozpoczęciem zabiegu wybielania; 2
zdjęcie na początku drugiego tygodnia; 3 zdjęcie na początku trzeciego
tygodnia; 4 zdjęcie na początku 4 tygodnia kuracji wybielającej.
7. Organizator zwraca nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na
dowodzie zakupu w terminie do 14 dni roboczych na podany przez Nabywcę
numer konta bankowego.

§ 6. Dane osobowe
Uczestnicy Promocji, poprzez fakt przystąpienia do niego wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
niniejszej Promocji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.)
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest – w
rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Organizator. Uczestnicy maja prawo dostępu
do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia Promocji i zwrotu kosztów zakupu.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem sie Uczestnika z treścią
niniejszego regulaminu i jego akceptacja.
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
maja przepisy polskiego prawa.

