
 
 
 
 REGULAMIN PROMOCJI  

„PROMOCJA - 0 zł ABONAMENT DO KOŃCA 2018 ROKU” 

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 dla Łodzi – 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 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 skorzystania z Promocji 

1. Promocja skierowana jest do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w ramach 
której prowadzi nie więcej niż 10 aptek, który w dniach od 4 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 
zawrze z epruf umowę „Umowę o współpracy określającą zasady obsługi UBEZPIECZENIA 
LEKOWEGO w ramach Systemu epruf”, dalej „Umowa”. W celu zachowania terminu, poprawnie 
podpisana Umowa przez podmiot prowadzący działalność powinna zostać dostarczona do 
siedziby epruf wraz z dopiskiem „Promocja Abonament 0 zł do końca roku”. 
O dotrzymaniu terminu decydować będzie data stempla pocztowego. 

2. Uczestnik Promocji zawierający z epruf Umowę zobowiązany jest zapewnić spełnienie 
wszelkich wymagań technicznych zawartych w § 4 ust. 2 Regulaminu bezgotówkowej obsługi 
Ubezpieczeń Lekowych w ramach Systemu epruf, będącego Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

3. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 
5. Podmioty spełniające warunki o których mowa w ust. 1. oraz ust. 2 powyżej zwani są dalej 

„Uczestnikami Promocji” lub „Właścicielami Aptek”.  
 
 

III. Czas trwania Promocji 
1. W Promocji można wziąć udział w okresie od dnia 4 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

W okresie od 4 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. możliwe jest podpisanie przez Właściciela 
Apteki Umowy na zasadach promocyjnych, określonych w niniejszym Regulaminie. Warunki 
promocyjne określone niniejszym Regulaminem będą ważne do 31 grudnia 2018 r. 

2. epruf zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji. 
 

 

IV. Zasady Promocji 
1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie, zostanie 

zwolniony z obowiązku zapłaty abonamentu miesięcznego o którym mowa w § 1 ust. 1a 
Regulaminu bezgotówkowej obsługi Ubezpieczeń Lekowych w ramach Systemu epruf, 
będącego Załącznikiem nr 1 do Umowy, za każdy okres rozliczeniowy do dnia 31 grudnia 2018r.  

2. Potwierdzenie uruchomienia Promocji zostanie wysłane na adres e-mail Uczestnika Promocji, 
który został podany w ramach współpracy do kontaktu i wskazany w Umowie w par. 5 ust. 2b). 
Potwierdzenie zostanie wysłane po prawidłowym podpisaniu Umowy przez epruf i Uczestnika. 
 

V. Reklamacje 
1. Reklamacje związane z Promocją Właściciel Apteki może składać na piśmie w terminie do 30- 

tego dnia po dniu zakończenia rozliczenia okresu objętego Promocją, tj. do dnia 30 stycznia 
2019 roku pod adresem:  
epruf s.a., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane Właściciela Apteki, adres apteki, adres do korespondencji, 
jak również podanie przyczyny reklamacji. 
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3. Reklamacje rozpatrywane będą przez epruf w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku 
postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie.  

VI. 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 5 lat od 

daty rozpoczęcia Promocji. 
5. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: epruf s.a., ul. 

Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź. 
6. Wszelka korespondencja do Uczestnika Promocji będzie kierowana na adres do 

korespondencji, który został podany w ramach współpracy do kontaktu i wskazany w 
Umowie w par. 5 ust 2b). 

7. Dodatkowe informacje o warunkach skorzystania z Promocji będą udzielane pod numerem  
bezpłatnej infolinii Organizatora: 800 13 77 83 (czynna od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00 – 16.00).  

 

http://www.epruf.pl/promocja

