
REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA Z PODARUNKOWĄ KARTĄ ZDROWIA” 
 
I. Organizator Promocji 

1. Promocja organizowana jest przez epruf s.a. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91–342 Łódź, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000319410, NIP 947-19-58-279, o kapitale 
zakładowym w wysokości 700.000 zł, 
zwany dalej „epruf” lub „Organizatorem”. 

2. Promocja może łączyć się z innymi promocjami prowadzonymi przez epruf. 
 
II. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja przeznaczona jest dla właścicieli aptek: 
a. których przynajmniej jedna apteka według stanu na dzień 23 listopada 2016 r. nie współpracuje z 

epruf lub współpracuje z epruf jedynie na podstawie „Umowy o współpracy w ramach systemu epruf” 
b. którzy w dniach od 23 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. dostarczą do siedziby epruf poprawnie 

podpisaną „Umowę o współpracy określającą zasady obsługi UBEZPIECZENIA LEKOWEGO w ramach 
Systemu epruf” wraz z dopiskiem „Promocja z Podarunkową Kartą Zdrowia” na oryginale.  

zwanych dalej „Uczestnikami Promocji” lub „Właścicielami Aptek”  
2. Promocja polega na dostarczeniu przez epruf s.a. nagrody gwarantowanej w postaci Podarunkowej Karty 

Zdrowia o nominale 50 zł dla każdego Właściciela Apteki na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
3. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

 
III. Czas trwania Promocji  

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2016 r. i zakończy w dniu 20 grudnia 2016 r. włącznie. 

 
IV. Zasady Promocji 

1. Uczestnikowi Promocji, który spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie, zostanie dostarczona 
nagroda gwarantowana o wartości 50 zł w postaci Podarunkowej Karty Zdrowia. Każdemu uczestnikowi 
Promocji, niezależnie od liczby zgłoszonych w umowie aptek, przysługuje jedna nagroda.  

2. Nagroda gwarantowana zostanie przesłane pocztą na adres siedziby Właściciela Apteki wskazany w umowach 
nie później, niż do dnia 31 stycznia 2017 r. 

3. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.  
4. Wartość nagrody stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na 

zasadach ogólnych. 
 
IV. Reklamacje  

1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
Promocji, pod adresem: 
epruf s.a., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3 

2. Reklamacja powinna zawierać numer CKK apteki, adres do korespondencji jak również opis podstaw 
reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez epruf w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja epruf jest 

decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
V. Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie epruf s.a. i na stronie internetowej www.epruf.pl/promocja 
3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich terminów 

decydować będzie data stempla pocztowego. 
4. Organizator Promocji będzie archiwizował dokumentację dotyczącą Promocji przez 6 lat od daty rozpoczęcia 

Promocji. 
5. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: epruf s.a., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

 


