
REGULAMIN PROMOCJI „Akcja szczeniak” 

  

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Promocji pod 

nazwą „Akcja szczeniak” zwanego w dalszej części „Promocją” i dostępny jest na stronie internetowej 

www.e-hunter.pl 

2. Organizatorem Promocji jest firma Eco Life Group S.C. Magdalena Redkiewicz – Nastula Thomas 

Nastula, ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452544374, info@ecolifegroup.pl, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

3. Promocja przeprowadzona będzie za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: 

http://e-hunter.pl w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie.  

4. Promocja jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa w 

Promocji określone w §2 ust. 1 Regulaminu.  

5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski, rozpoczyna się 01.04.2019 r. i 

trwa do 31.05.2019 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania zapasów, o których mowa w § 2 

ust. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji odpowiednio wcześniej. 

6. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią Promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w usta-

wie z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

7. Pula zestawów z serii Ecco Sport w ramach Promocji jest ograniczona. Do otrzymania ich będą 

uprawnieni Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji.  

8.Dane osobowe przetwarzane są w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej 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 uchyle-

nia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

   

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji  

1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego i posiadają 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na pod-

stawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewi-

eństwa.  

3. Osoba fizyczna, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 oraz nie jest wyłączona z udziału w 

Promocji na podstawie ust. 2, decydując się na udział w Promocji na zasadach określonych w Regula-

minie będzie zwana: „Uczestnikiem”.  

4. Aby uzyskać zestaw Ecco Sport (obroża + smycz) za 1 grosz w ramach Promocji Uczestnik 

zobowiązany jest zakupić karmę Beco Pets dla szczeniaków z indykiem w sklepie internetowym 

www.e-hunter.pl  
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5. Organizator informuje, że zestaw Ecco Sport będzie przydzielany losowo. Nie ma możliwości wy-

boru koloru ani rozmiaru. Uczestnik może w uwagach napisać rasę psa, co może zasugerować Organi-

zatorowi przydzielenie określonego rozmiaru obroży. Jest to jedynie opcja, która nie jest gwarantem 

otrzymania właściwego rozmiaru. 

6. Zestaw Ecco Sport będzie przyznawany za 1 grosz do każdej sztuki zakupionej karmy.  

7. Promocja „Akcja Szczeniak” nie łączy się z innymi równoległymi promocjami związanymi z użyciem 

kodu rabatowego w Sklepie Internetowym www.e-hunter.pl. 

8. Zestaw Ecco Sport za 1 grosz nie podlega zamianie na inny lub na jego równowartość pieniężną.  

9. Uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Promocji lub traci prawo do zestawu za 1 grosz 

jeżeli jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Promocji zostały dokonane przez Uczestnika z 

naruszeniem prawa lub zasad określonych w Regulaminie.   

 

 

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r. 

2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zasady Promocji i akceptuje niniejszy Regula-

min.  

3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu mailowego i 

pocztowego umożliwiającego przekazanie prezentu wraz z zamówieniem. Organizator nie ponosi od-

powiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu mailowego, lub innych danych 

uniemożliwiających jego identyfikację i dostarczenie prezentu.   

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Jest dostępny w 

siedzibie Organizatora oraz na stronie Sklepu Internetowego www.e-hunter.pl 

5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych regulaminem mają zasto-

sowanie przepisy prawa polskiego. 
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