REGULAMENTO DA AÇÃO PROMOCIONAL
„GRANTIA DE PALATABILIDADE”
I. O regulamento que se segue define as condições sob as quais irá decorrer a realização da
ação promocional sob o nome: „Garantia de palatabilidade”.
II. O Organizador da ação promocional é Petvita Corporation Sp. z o.o. z com sede em ul.
Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa, inscrito no registo de Krajowy Rejestr Sądowy
(Tribunal Nacional) pelo Tribunal de Destrito para a cidade de Varsóvia, XII Departamento
Econômico do Krajowy Rejestr Sądowy (Tribunal Nacional) com número KRS: 0000581123,
NIP: 7010513199, REGON: 362753443.

III. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO PROMOCIONAL „GARANTIA DE
PALATABILIDADE”
3.1 Participantes da Promoção podem ser exclusivamente pessoas fisicas que compram produtos
promocionais da marca Petvita num ponto de venda, como consumidores. (posteriormente:
„Participantes”).
Os participantes no dia da aquisição dos produtos promocionais são obrigados a ser maiores de
idade e ter plena capacidade jurídica.
3.2 A duração da ação promocional tem duração até exgotamento dos fundos destinados para a
realização da mesma.
3.2.1 No caso de esgotamento dos fundos destinados para a realização da ação promocional, o
Organizador irá informar os participantes sobre o fim da ação via electronica, com intermédio do
portal social www.facebook.com
3.3 O participante tem a possibilidade de participar na ação exclusivamente uma vez. Durante todo
o período de duração da promoção será aceite apenas uma declaração de participação na ação
promocional proveniente de um domicílio.
3.3.1 No caso de recepção de várias declarações provenientes de representantes do mesmo
domicílio, será avriguada apenas a primeira declaração.
3.3.2 Por „declaração enviada de um domicilio” comprende-se, declaração enviada por
participantes que possuem o mesmo lugar de morada declarado também no formulário de
participação: cidade, rua, número do domicilio. Além disso, cada Participante pode
participar na Promoção apenas 1 (uma) vez. Isto significa, que o Participante não pode
participar de 2 (dois) domicilios diferentes.
3.4 A ação permite a devolução de um produto da marca Petvita comprado durante o período de
duração da ação promocional.
3.5 A declaração na participação da ação promocional significa preenchimento do formulário de
reclamação.

IV. CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DA MARCA PETVITA
4.1 Admite-se devolução do produto com falta que não ultrapasse os 20% do produto nos sacos de
2,5kg (500g) e 10% nos sacos de 14kg (1,4kg).
4.2 O participante da ação promocional é obrigado a devolver o produto da marca Petvita na
embalagem original.
4.2.1 A reclamação do participante que devolveu o produto em outra embalagem que não a
original, não será aceite.
4.3 O Participante da ação promocional tem o direito de devolver o produto na marca Petvita
pessoalmente na sede da loja, na qual foi adequerido o produto ou por intermédio de correio, para o
endereço contido no ponto II deste regulamento.
4.4 O dever do participante é embalar o produto da marca Petvita de tal forma que garanta que a
ração não se despeje fora da embalagem durante o seu transporte para o Organizador.
4.5 O Organizador reserva o direito de não aceitar a declaração de um Participante que não cumpriu
as exigencias contidas nos pontos 4.1-4.4 deste regulamento.
V. CLÁUSULAS FINAIS
1.1 O regulamento esta de acordo com a lei em vigor.
1.2 Todos os danos pessoais fornecidos pelos participantes da ação promocional são utilizados pelo
Organizador apenas para fins de realização da ação promocional.
1.3 O cumprimento de todos os pontos do regulamento garante participação na ação promocional.

