REGULAMIN
AKCJI WSPARCIA DLA SCHRONISK
„FRONTMANI dla SCHRONISK.pl”

ORGANIZOWANEJ PRZEZ
BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z O.O.

1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki wspierania schronisk
dla zwierząt przez Boehringer Ingelheim sp. z o.o. (dalej: „Akcja”). Organizatorem
Akcji jest Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka
Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017946 (dalej:
„Partner”).

1.2

Patronem Akcji jest Fundacja „MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT –
VIVA” z siedzibą w Warszawie, ul. Kawęczyńska 16 lok.39, 03-772 Warszawa,
zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135274
(dalej: „Fundacja VIVA”).

1.3

Akcja trwa od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.07.2017 r. Partner zastrzega sobie
prawo skrócenia lub przedłużenia Akcji.

2.

ZASADY AKCJI

2.1

Celem akcji jest zaangażowanie opiekunów psów i kotów oraz innych ludzi, dla
których los zwierząt jest istotny, w ochronę zdrowia zwierząt przebywających w
zweryfikowanych przez Fundację VIVA schroniskach znajdujących się na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Schroniska”) poprzez zabezpieczanie ich przed
kleszczami i pchłami mogącymi wywoływać poważne problemy zdrowotne.

2.2

Partner przeznaczy kwotę 1 zł (netto) za każdą sprzedaną w punkcie sprzedaży
detalicznej pipetę produktu leczniczego weterynaryjnego Partnera, celem zakupu
produktów leczniczych weterynaryjnych dla Schronisk, w szczególności preparatów
przeciw kleszczom i pchłom, na zasadach określonych poniżej.

2.3

W terminie 21 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania
Akcji, Partner na podstawie informacji przekazywanych przez hurtownie
współpracujące z Partnerem i uczestniczącymi w Akcji punktami sprzedaży
detalicznej, sporządzać będzie zestawienie środków które zobowiązany jest
przekazać na zakup produktów leczniczych weterynaryjnych dla Schronisk w danym
miesiącu kalendarzowym zgodnie z pkt. 2.2. („Środki”). Partner informować będzie
Fundację VIVA o wartości Środków.

2.4

Fundacja VIVA po otrzymaniu informacji o której mowa w pkt. 2.3 informować będzie
Partnera o Schroniskach wymagających wsparcia, oraz o rodzaju wsparcia
wymaganego przez te Schroniska. Na podstawie informacji przekazanych przez
Fundację VIVA, Partner przekazywać będzie poszczególnym Schroniskom w formie
darowizny wybrane produkty ze swojej oferty, w szczególności preparaty przeciw
kleszczom i pchłom.

2.5

Wartość produktów przekazywanych zgodnie z pkt. 2.4 odpowiadać będzie wartości
Środków. Wartość produktów przekazywanych Schroniskom zgodnie z pkt. 2.4
określana będzie na podstawie cen nie wyższych niż wynikających z aktualnego
cennika Partnera.

2.6

Jeżeli wartość Środków za dany miesiąc będzie wyższa niż wartość produktów
przekazanych Schroniskom zgodnie z pkt. 2.4, kwota Środków za następny miesiąc
zostanie powiększona o kwotę równą powyższej różnicy.

2.7

Jeżeli po zakończeniu Akcji całkowita kwota Środków będzie wyższa niż całkowita
wartość produktów przekazanych Schroniskom, Partner przekaże kwotę równą tej
różnicy, w formie darowizny, wybranym Schroniskom.

3.

UCZESTNICTWO W AKCJI

3.1

Warunkiem udziału w Akcji jest dokonanie zakupu produktu o którym mowa w pkt.
2.2, w punkcie sprzedaży detalicznej uczestniczącym w Akcji. Można jednorazowo
zakupić dowolną ilość opakowań Produktu.

3.2

O udział w Akcji należy pytać sprzedawców w punktach oferujących Produkty. Udział
w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.

3.3

Udział w Akcji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1

Dla celów realizacji Akcji oraz komunikacji związanej z Regulaminem Partner ustala
następujące dane kontaktowe:
Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.
tel. :

022 6990699

e-mail:

info.waw@boehringer-ingelheim.com

4.2

Partner zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie
zmiany Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Akcji, dostępnej
pod adresem www.frontmanidlaschronisk.pl.

4.3

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Akcji.

4.4

Prawem właściwym dla Regulaminu oraz stosunków prawnych z niego wynikających
jest prawo polskie.

4.5

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Kodeksu cywilnego.

4.6

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Partnera.
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4.7

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2017 r. przez okres trwania Akcji.

Załącznik nr 1

Lista Produktów objętych akcją FRONTMANI dla Schronisk
Produkty Frontline TriAct

Produkty Frontline Combo
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