
Regulamin Programu Karty Rabatowej Vichy-Card 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej Vichy-Card, zwanej dalej Kartą. 

2. Organizatorem programu jest Katarzyna Mysiorek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MediaS Mobile Katarzyna 

Mysiorek z siedzibą w Łodzi (94-238), przy ul. Kwiatowej 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 727-227-30-98, Regon 473051525, zwanej 

dalej Medias Mobile.  

3. Wydawcą Karty Rabatowej Vichy-Card jest L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Daniszewskiej 4,  

03-230 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem 0000063684, NIP 524-030-33-75 zwanej dalej L’Oreal Polska. 

II. Informacje o Karcie Rabatowej Vichy-Card 

1. Karta Rabatowa Vichy-Card jest przyznawana klientom drogerii Super-Pharm po dokonaniu zakupu zestawu świątecznego marki 

Vichy (lista produktów świątecznych określa załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) w okresie od 26 listopada do 31 grudnia 2015 r. 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Karta upoważnia do uzyskania jednorazowego rabatu w wysokości 50 złotych na zakup dowolnych produktów marki Vichy                

z wykluczeniem produktów świątecznych z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu w drogeriach Super-Pharm, podczas kolejnych 

zakupów na kwotę przynajmniej 100 złotych brutto. 

3. Przy zakupie kolejnego zestawu świątecznego marki Vichy klientowi przysługuje kolejna Karta. 

4. Karta jest plastikową kartą towarową, umożliwiającą dokonywanie zakupu z rabatem dowolnych produktów marki Vichy                    

z wykluczeniem zestawów świątecznych z załącznika nr 1 do niniejszego reulaminu w sieci drogerii Super-Pharm na terenie całego 

kraju na warunkach określonych w pkt 1-2 powyżej. 

5. Karta ważna jest w okresie od 26 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 

6. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. 

III. Uczestnictwo w Programie  

 

1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która: 

a) spełnia warunki niniejszego Regulaminu,  

b) dokona zakupu w drogerii Super-Pharm zestawów świątecznych marki Vichy (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) 

c)  w okresie od 26 listopada do 31 grudnia 2015 r.,  

IV. Zasady użytkowania Karty Rabatowej Vichy-Card 

1. Karta jest wydawana po dokonaniu zakupu zestawu świątecznego marki Vichy w okresie od 26 listopada do 31 grudnia 2015 r.         

w jednej z drogerii Super-Pharm  na terenie całego kraju. 

2. Rabat w wysokości 50 złotych brutto jest naliczany przy kolejnych zakupach dowolnych produktów marki Vichy z wykluczeniem 

zestawów świątecznych z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, za minimum 100 złotych brutto, po okazaniu Karty wyłącznie  

w kasie drogerii Super-Pharm.  

3. Program nie obowiązuje w aptekach Super-Pharm.  

4. Karta rabatowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

5. Karta może być wykorzystana tylko raz, podczas jednej transakcji. 

6. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do zakupów już dokonanych bez Karty. 

7. Przyznanie kart nie podlega opodatkowaniu. 

8. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą. 

V. Odpowiedzialność i reklamacje związane z Kartą Rabatową Vichy-Card 

1. L’Oreal Polska nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone. 

2. W razie zgubienia bądź zniszczenia Karty jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie do wydania karty zastępczej. 

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w terminie do dnia 7 

lutego 2016 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku formy pisemnej decyduje data stempla pocztowego,  

4. z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem. 

5. Wszelkie reklamacje dotyczące Karty powinny być zgłaszane na piśmie na adres: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek, 94-238 Łódź, 

ul. Kwiatowa 30 z dopiskiem na kopercie „Karta-Reklamacja”. 

6. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.mediasmobile.pl/regulaminy, www.superpharm.pl oraz w siedzibie Organizatora i 

na terenie każdej drogerii Super-Pharm w Polsce oraz w siedzibie firmy l`Oreal Polska Sp. z o.o 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 listopada 2015 roku. 

 

http://www.mediasmobile.pl/
http://www.superpharm.pl/


Załącznik nr 1 

Lista produktów świątecznych określa  

Dokładna nazwa produktu komentarz Kod EAN  

Liftactiv SUPREME SK NORM XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314655 

Liftactiv SUPREME SK SUCHA XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314679 

Liftactiv NOC XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314693 

NEOVADIOL SK SUCHA XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314716 

NEOVADIOL SK NORM XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314730 

NEOVADIOL MAGISTRAL XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314754 

NEOVADIOL NOC XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314778 

IDEALIA SK NORM XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314792 

IDEALIA SK SUCHA XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314815 

IDEALIA NA NOC XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245314853 

AQUALIA TH KONS BOGATA XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245333496 

AQUALIA TH KONS LEKKA XMASS 15 krem 50 ml + 2 miniprodukty w prezencie 5907245333519 

VH IDEALIZER BEZ ZAROSTU XMASS 15 krem 50 ml + minipianka w prezencie 5907245314891 

VH BALSAM PO GOLENIU XMASS 15 balsam 75 ml + minipianka w prezencie 5907245314914 

 


