
 
 
 
REGULAMIN promocji  Inkontynencja 1/Q4/2021 
 
 

I.Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia i rozliczenia promocji  produktów firmy PAUL 

HARTMANN Polska Sp. z  o.o. 
2. Organizatorem promocji  jest PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Pabianicach, ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – 
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000151009, NIP 
7310004993, REGON 471042226, wysokość kapitału zakładowego 15 000 000, 00 zł;  
zwana dalej Organizatorem.  

3. Promocją są objęte produkty z serii MoliCare Skin. 

4. Koordynatorem akcji jest: Anna Błaszczak, adres mailowy: anna.blaszczak@hartmann.info 

5. Promocja skierowana jest do klientów zaopatrywanych bezpośrednio przez sklep 

internetowy hartmann24.pl  PAUL HARTMANN Polska Sp. z  o.o.,  którzy w okresie trwania 

promocji dokonają jednorazowego zakupu produktów z asortymentu MoliCare Skin.    

6. Promocją objęty jest obszar całego kraju. 

7. Celem promocji  jest zwiększenie dostępności do produktów, wzrost odsprzedaży do 

klientów oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 

8. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji i stanowi modyfikację 

Regulaminu Sklepu Internetowego www.hartmann24.pl, w zakresie w jakim Klient będzie 

dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego. 

9. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego 

Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. Warunkiem skorzystania Promocji 

jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.  

10. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce 

oraz będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora. 

 

 
II. Czas trwania, przedmiot i warunki promocji  

 
1. Czas trwania promocji: od 16.02.2021 do 31.03.2021 r. 
2. Zasady Promocji :  

a) Przy jednorazowym zakupie 2 sztuk produktów z kategorii MoliCare Skin, klient 
otrzymuje 1 opakowanie chusteczek MoliCare Skin P 50 za 1 zł; 
  

3. Wykaz produktów objętych promocją wskazanych w punkcie 2:  
 
1) MoliCare Skin: 

a) MoliCare Skin Pianka oczyszczająca 

b) MoliCare Skin Mydło w płynie 

c) MoliCare Skin Płyn pielęgnacyjny do kąpieli 

d) MoliCare Skin Szampon 

e) MoliCare Skin Krem ochronny z tlenkiem cynku 

f) MoliCare Skin Protektor ochronny do skóry 

g) MoliCare Skin Oliwka ochronna w spray’u 

h) MoliCare Skin Krem do rąk 

i) MoliCare Skin Emulsja do ciała 

j) MoliCare Olejek do pielęgnacji ciała 

k) MoliCare Skin Żel do masażu 

 
 
4. W celu skorzystania z akcji, za pośrednictwem sklepu internetowego www.hartmann24.pl , 

Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt Organizatora objęty 
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akcją, w terminie wskazanym w pkt II ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych 

produktów do koszyka.  Aby Klient mógł skorzystać z akcji, złożone przez Klienta 

zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w pkt  II ust. 

1  Regulaminu.  

5. W przypadku braku produktów w promocyjnej cenie określonych Regulaminem Promocji, 

przewidziano wydawanie produktów równorzędnych.  

6. Powyższej promocji nie można łączyć z innymi promocjami. 

 
III. Postanowienia różne i końcowe 

 
1. Towar zakupiony podczas akcji nie podlega zwrotowi, wymianie lub zamianie, nie dotyczy 

to przypadków odpowiedzialności PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. za niezgodności 

towaru z umową. 

2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone 

zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.hartmann24.pl. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do zakupu maksymalnie 10 pakietów. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.hartmann24.pl oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

5. Kwestie sporne, a nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygnie sąd właściwości 

ogólnej.  

 
 
Miejscowość, data                                                         
Pabianice, dn. 28.11.2021r.  
Sporządziła: Anna Błaszczak  
 
Akceptacja:   
Zarząd Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Joanna Kopeć 
Dyrektor Finansowy Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Artur Worsowicz 
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