
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin promocja akcja – Dodaj sklep odbierz rabat 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem akcji i administratorem danych osobowych jest Elite Expo 
Zbigniew Joniec, z siedzibą w Łodzi, przy ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, NIP: 
627 257 62 72 oraz Betta sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, ul. Głowackiego 2, 
NIP 762-000-08-69, KRS 0000080341 (dalej zwani łącznie Organizatorem). 

2. Warunki udziału w akcji określa niniejszy regulamin (dalej zwany 
Regulaminem). 

3. Uczestnikiem akcji (dalej zwanym także Uczestnikiem) może być każdy 
podmiot prowadzący działalność w branży zoologicznej, spełniający warunki 
określone w Regulaminie i akceptujący go. 

4. Akcja odbywa się na stronie internetowej Pets Style, www.pets-style.pl 
5. Akcja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przystąpienie 

do akcji jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

6. Czas trwania akcji: początek 23.03.2021 r., koniec 16.04.2021 r. 
 
UCZESTNIK PROMOCJI 
 

1. Akcja skierowana jest tylko dla podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność w branży zoologicznej. Wymagane jest, aby we wpisie podmiotu w 
CEIDG lub KRS widniało co najmniej jedno z wymienionych PKD: 47.76.Z, 
47.91.Z, 75.00.Z, 96.09.Z. 

2. Podmiot, który dokonał zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki 
określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem akcji. 

 
UDZIAŁ W PROMOCJI 
 

1. Zadaniem Uczestnika akcji jest dokonanie rejestracji poprzez formularz 
rejestracyjny dostępny na stronie promocji https://pets-style.pl. 

2. Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko jeden raz. 
3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie Uczestnika, które zawierać będą 

treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, 
dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia Regulaminu. 

4. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z akcji. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
WARUNKI AKCJI 
 

1. Warunki promocji 2+1 GRATIS: 
- promocją objęty jest cały asortyment oferowany przez Betta sp. z o.o.  
- promocja nie łączy się z rabatami i innymi promocjami 
- uczestnik promocji może skorzystać z promocji tylko jeden raz 
 
 

 
CEL AKCJI 
 

1. Uczestnik biorący udział w akcji wyraża zgodę na udostępnienie jego danych,  
tj. nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela, adres sklepu, numer telefonu, adres 
e-mail, na stronie https://pets-style.pl  

2. Ww. dane Uczestnika będą udostępnione na dedykowanej mapie udostępnionej 
użytkownikom magazynu Pets Style. 

3. Uczestnik, który chce otrzymać informację na temat promocji partnera akcji Betta 
sp. z o.o. musi zaznaczyć tą opcję podczas wypełniania formularza 
rejestracyjnego. 

4. Uczestnik, który zaznaczył opcję dotyczącą uzyskania warunków promocji od 
partnera akcji Betta sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych  
w formularzu w celu przesłania informacji promocyjnych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania, podania 
nieprawdziwych lub niedokładnych danych przez Uczestnika. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z promocji będą rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji w trakcie jej trwania. 
W przypadku dokonania zmiany zasad, Organizator udostępni tekst jednolity 
Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej  
https://pets-style.pl. Uczestnik może zrezygnować z udziału w akcji w związku 
ze zmianą Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania akcji w każdym czasie. 
5. Reklamacje dot. akcji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail 

office@pets-style.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich 
otrzymania przez Organizatora. 

 
 
 
 
 


