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REGULAMIN PROMOCJI „-15% NA WYBRANE ZESTAWY PRODUKTOWE”  

(„Regulamin”)  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „-15% NA WYBRANE 

ZESTAWY PRODUKTOWE” zwanej dalej „Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B; 01-531 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000512627; NIP: 525-258-90-64; REGON: 147287690 

dalej: „Organizator”. 

3. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem: 

https://eshop.accu-chek.pl/eShop/Shop, dalej  „Sklep Internetowy”. 

4. O ile z Regulaminu nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w 

regulaminie Sklepu Internetowego (https://www.accu-chek.pl/sites/g/files/iut886/f/regulamin_e-

commerce_24.03.2020.pdf ). 

5. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowana jest wyłącznie do osób 

fizycznych, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. W Promocji biorą udział następujące produkty:  

a. Zestaw nakłuwacz Accu-Chek FastClix + 204 sztuk lancetów; 

b. Zestaw glukometr Accu-Chek Instant + płyn kontrolny Accu-Chek Instant; 

c. Zestaw glukometr Accu-Chek Performa + płyn kontrolny Accu-Chek Performa; 

d. Zestaw glukometr Accu-Chek Active + płyn kontrolny Accu-Chek Active; 

e. Zestaw nakłuwacz Accu-Chek FastClix + lancety (24 szt.); 

f. Zestaw glukometr Accu-Chek Instant + glukometr  Accu-Chek Performa; 

g. Zestaw glukometr Accu-Chek Active + glukometr Accu-Chek Performa; 

h. Zestaw lancety Accu-Chek Fastclix (204 szt.) x2; 

i. Zestaw lancety Accu-Chek Fastclix (24 szt.) x2; 

j. Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo + skórzane etui gratis. 

7. Promocja trwa od 15 kwietnia 2020 r. (od godziny 00:00:01) do 16 maja 2020 r. (do godziny 

23:59:59), dalej „Czas trwania Promocji”.  

8. Promocja polega na sprzedaży produktów wskazanych w ust. 6 powyżej w promocyjnych cenach: 

a. Zestaw nakłuwacz Accu-Chek FastClix + 204 sztuk lancetów – cena katalogowa 85.00 zł 

(słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) brutto, cena promocyjna 72.00 zł (słownie: 

siedemdziesiąt dwa złote) brutto; 
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b. Zestaw glukometr Accu-Chek Instant + płyn kontrolny Accu-Chek Instant – cena 

katalogowa 149.00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych) brutto, cena promocyjna 

127.00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem złotych ) brutto; 

c. Zestaw glukometr Accu-Chek Performa + płyn kontrolny Accu-Chek Performa – cena 

katalogowa 112.00 zł (słownie: sto dwanaście złotych) brutto, cena promocyjna 95.00 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych) brutto; 

d. Zestaw glukometr Accu-Chek Active + płyn kontrolny Accu-Chek Active – cena 

katalogowa 123.00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote) brutto, cena promocyjna 

105.00zł (słownie: sto pięć złotych) brutto  

e. Zestaw nakłuwacz Accu-Chek FastClix + lancety (24 szt.) – cena katalogowa  39.00 zł 

(słownie: trzydzieści dziewięć złotych) brutto, cena promocyjna 33.00 zł (słownie: 

trzydzieści trzy złote) brutto  

f. Zestaw glukometr Accu-Chek Instant + glukometr  Accu-Chek Performa – cena katalogowa 

198.00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) brutto, cena promocyjna 168.00 zł 

(słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych) brutto  

g. Zestaw glukometr Accu-Chek Active + glukometr Accu-Chek Performa – cena katalogowa 

171.00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden złotych) brutto, cena promocyjna 145.00 zł 

(słownie: sto czterdzieści pięć złotych) brutto  

h. Zestaw lancety Accu-Chek Fastclix (204 szt.) x2 – cena katalogowa 126.00 zł (słownie: sto 

dwadzieścia sześć złotych) brutto, cena promocyjna 107.00 zł (słownie: sto siedem złotych) 

brutto  

i. Zestaw lancety Accu-Chek Fastclix (24 szt.) x2 – cena katalogowa 20.00 zł (słownie: 

dwadzieścia sześć złotych zero groszy) brutto, cena promocyjna 17.00 zł (słownie:  

siedemnaście złotych) brutto  

j. Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo + skórzane etui  gratis– cena katalogowa 

5850.00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote) brutto, cena promocyjna 

4973.00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote) brutto  

9. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient będący pełnoletnią osobą fizyczną, posiadający 

pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu w charakterze konsumenta w 

rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, mający ukończony 26 rok życia (zwany dalej: 

„Uczestnikiem”), który w Sklepie Internetowym, w Czasie trwania promocji (decyduje data i 

godzina naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę”), złożył zamówienie na produkty wskazane w 

ust. 6 powyżej, zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego, a następnie zapłacił ich cenę zgodnie 

z regulaminem Sklepu Internetowego.  

10. Promocja może łączyć się z innymi promocjami prowadzonymi w Sklepie Internetowym. 

§ 2 

Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w 

Regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą Promocji są 

przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych 

Uczestników jest Organizator. 
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2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby 

przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie zasady opisane w Informacji o prywatności i 

polityce plików Cookie Sklepu Internetowego, dostępnej na stronie: https://www.accu-

chek.pl/informacja-o-prywatnosci-i-polityka-dotyczaca-plikow-cookie . 

§ 3 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane do Organizatora w formie e-mail na adres 

poczty email: serwis.diabetologia@roche.com. Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji 

powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę 

wystąpienia i dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz żądanie.  

2. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnieniu przyczyn uzasadniających 

złożenie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez powołaną przez Organizatora komisję, w 

skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji przez Organizatora. 

3. Organizator powiadomi osobę zgłaszającą reklamacje o wyniku jej rozstrzygnięcia w terminie 14 

dni od dnia jej otrzymania w sposób, w jaki została wniesiona. Wynik postępowania 

reklamacyjnego, nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z 

przepisów prawa na drodze sądowej. 

 

4. Reklamacje dotyczące jakości produktów objętych Promocją powinny być kierowane na adres 

siedziby Organizatora lub w formie e-mail na adres poczty email: serwis.diabetologia@roche.com 

w terminach przewidzianych przepisami prawa. 

§ 4 

Przepisy końcowe 

1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Promocji: 

https://www.accu-chek.pl/promocje . 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w  Regulaminie nie naruszających 

podstawowych zasad Promocji w tym w szczególności praw nabytych Uczestnika. Zmiany 

Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie 

internetowej Promocji, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia 

regulaminu Sklepu Internetowego oraz obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 

4. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Promocji, w tym jej Uczestnika, 

zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany 

w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie takiego Uczestnika. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń 

Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów 

telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy. 

https://www.accu-chek.pl/informacja-o-prywatnosci-i-polityka-dotyczaca-plikow-cookie
https://www.accu-chek.pl/informacja-o-prywatnosci-i-polityka-dotyczaca-plikow-cookie
file:///C:/Users/dembowm1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/44GCQ2OQ/serwis.diabetologia@roche.com
mailto:serwis.diabetologia@roche.com
https://www.accu-chek.pl/promocje

