
 

            REGULAMIN PROMOCJI 

 „Braun – bony Rossmann” 

             § 1 

         Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:  

1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji, określający zasady i warunki Promocji, 

wiążący dla Organizatora i Uczestników 

2. „Promocja” – promocja prowadzona na zasadach określonych Regulaminem 

3. „Organizator” - organizator promocji: al.to sp. z o.o., z siedzibą w: 42-202 Częstochowa, ul. 

Bojemskiego 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416025, posiadająca NIP: 

9492191268, REGON: 242901678, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Strona internetowa: 

www.al.to, e-mail: kontakt@al.to, numer telefonu: 34 348 00 00. 

4. „Sklep Internetowy” – sklep internetowy Organizatora, dostępny pod adresem www.al.to 

5. „Aplikacja mobilna”- – najnowsze dostępne oprogramowanie funkcjonujące pod nazwą 

,,al.to – kultura zakupów” – którego właścicielem jest Organizator –  

przeznaczone na urządzenia mobilne z systemem Google Android lub Apple iOS,  

dostępne do pobrania w sklepach Google Play pod adresem  

internetowym https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.alto oraz Apple App Store 

pod adresem internetowym.   

6. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w niniejszej 

Promocji.  

7. „Koszyk” – podstrona Sklepu Internetowego, dostępna pod adresem: 

https://www.al.to/koszyk/ 

8. „Produkty” lub „Produkty objęte Promocją” – wybrane Produkty, oferowane w Sklepie 

Internetowym,  zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi integralną część niniejszego 

Regulaminu. 

 

9. „Landing Page” – przygotowania na cele Promocji podstrona, dostępna pod adresem 

https://lp.al.to/braun-do-200-zl-rossman/ 
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§ 2 

Postanowienia ogólne 

  

1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym Produkty objęte Promocją,  

w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 

2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.), w zamian za dokonanie oznaczonych w Regulaminie 

czynności.  

2. Promocja nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.). 

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora – a 

konkretnie przez jego podstronę: Landing Page oraz aplikację mobilną. 

4. Promocja trwa od dnia 29.03.2019 r. od godziny 13.00  do dnia 30.04. 2019 r. do godziny 23.59 

lub wcześniejszego wyczerpania promocyjnych zapasów Produktów objętych Promocją lub 

puli bonów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Organizator zastrzega sobie 

prawo do przedłużenia terminu obowiązywania Promocji na czas oznaczony.  

5. Czas trwania Promocji wskazany w ust. 4 powyżej wyznacza termin, w którym Uczestnik 

zobowiązany jest dokonać zakupu Produktu. 

6. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

                            § 3 

Zasady uczestnictwa w Promocji i jej mechanizm 

 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

2. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:  

a. Wybranie dowolnego Produktu spośród wskazanych na Landing Page i dodanie go do 

Koszyka; 

b. Wpisanie w uwagach do zamówienia  hasła „bony rossmann”;  

c. Sfinalizowanie zamówienia na wybrany przez Uczestnika Produkt, na Landing Page. 

3. Za dokonanie zakupu Produktu w ramach Promocji Uczestnik otrzyma jeden lub kilka 

bonów rabatowych na zakupy w sklepach Rossmann o łącznej wartości od 50 do 200 ,00 zł, 

w zależności od wybranego produktu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, do 

wykorzystania w terminie do 28.03.2020 r. 

4. Cena powyższych bonów wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i zostanie uwzględniona w 

łącznej kwocie zamówienia składnego przez Uczestnika. 



5. Organizator zapewnia doręczenie Uczestnikowi bonów, o których mowa w ust 3 powyżej, 

w ten sposób, że zostaną one dodane fizycznie do przesyłki z Produktem. 

6. Z udziału w Promocji wyłączony jest taki Uczestnik, który dokona zakupu Produktu, lecz 

następnie odstąpi od umowy sprzedaży lub w uwagach nie wpisze hasła promocyjnego. 

Par. 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio 

7. Ilość Produktów objęta Promocją, maksymalna ilość Produktów możliwa do zakupu przez 

danego Uczestnika oraz limit skorzystania z Promocji przez danego Uczestnika określono 

w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność 

 

1. Jeżeli sytuacja Uczestnika w danych okolicznościach faktycznych nie kształtuje się dla 

niego korzystniej w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z 

uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny 

Produktu w trakcie obowiązywania Promocji, którego to Produktu roszczenie dotyczy. 

 

§ 6 

Reklamacje i zwrot towaru 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników 

pisemnie, pod rygorem nieważności, listem poleconym wyłącznie na adres siedziby 

Organizatora wskazany w Regulaminie. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w nieprzekraczanym terminie 14 

dni od daty zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji 

decyduje data stempla pocztowego.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis stanu faktycznego i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z datą 

wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu objętego Promocją przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu 

Internetowego Organizatora, dostępnego pod adresem https://www.al.to/regulamin. 

Umowa sprzedaży Produktu jest zawierana w sposób kompleksowy i obejmuje również 
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zakupione bony rabatowe (jako umowy dodatkowe). W przypadku odstąpienia od 

umowy sprzedaży zwrotowi podlegają również otrzymane bony rabatowe lub ich 

równowartość. W razie zwrotu  niekompletnego Uczestnik  będzie obciążany wartością 

niezwróconych bonów.  

 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, współadministrowane są przez: 

1. x-kom sp. z o. o. z siedzibą w /42-202/ Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429838, 

posługującą się numerem NIP: 9492107026 i REGON: 241123546; 

2. al.to sp. z o.o. z siedzibą w /42-200/ Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416025, posługującą się numerem 

NIP: 9492191268, i REGON: 24290167; 

3. x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w /05-500/ Piasecznie, ul. Kineskopowa 1 

bud. B lok. 126, 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 0000429392, posługującą się numerem NIP: 1231271834 i i 

REGON: 146256887. 

3. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 

RODO. 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji Promocji, w tym w celu dostarczenia Produktu wraz z przyznanymi 

prawami, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową; 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowanie, usunięcie. 



6. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące dane dot. kupującego, informacja o 

prezencie. 

7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach określonych 

w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://www.al.to/polityka-

prywatnosci 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w 

szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mogą mieć jedynie 

charakter uzupełniający względem wiążących założeń niniejszego Regulaminu.  

3. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z 

Regulaminem.  

4. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym 

czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego 

postanowień.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona 

warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej 

zamieszczenia na Sklep internetowy  Organizatora. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Organizatora (dostępnego w 

siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.al.to/regulamin) oraz 

przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.  

7. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego regulaminu 

właściwy jest sąd powszechny.  

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Sklepie 

internetowym  Organizatora. 
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Załącznik nr 1  

SKU link Gratis 

kod 

Rossmann 

Ilość 

bonów w 

nominale 

50 zł 

423305 https://www.al.to/p/423305-depilator-braun-silk-epil-

9-9-990-sensosmart-spa.html 

200 4 

458116 https://www.al.to/p/458116-depilator-braun-se7-

521gszegarek.html 

200 4 

423300 https://www.al.to/p/423300-depilator-braun-silk-epil-

5-5890.html 

50 1 

447126 https://www.al.to/p/447126-depilator-braun-silk-epil-

5-500-pink-sensosmart.html  

50 1 

423302 https://www.al.to/p/423302-depilator-braun-silk-epil-

7-7890-sensosmart.html 

100 2 

447140 https://www.al.to/p/447140-depilator-braun-silk-epil-

9-9-700-pur-sensosmart.html 

100 2 

458131 https://www.al.to/p/458131-depilator-braun-se9-

521ob.html 

100 2 

436217 https://www.al.to/p/436217-depilator-braun-facespa-

pro-921.html 

200 4 

367445 https://www.al.to/p/367445-depilator-braun-facespa-

851v.html 

50 1 

423304 https://www.al.to/p/423304-depilator-braun-silk-epil-

9-9890-sensosmart.html 

200 4 
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