REGULAMIN Programu Lojalnościowego dla klientów
indywidualnych - ETIAXIL 2017r.
Promocja obejmuje wszystkich klientów indywidualnych.
Czas trwania promocji: 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
Promocji podlegają wyłącznie nadesłane polskie puste plastikowe opakowania/ buteleczki po
zużytym Etiaxilu Roll on 15ml ( Etiaxil Comfort, Etiaxil Original lub Etiaxil Strong).
Koszt przesyłki 3 pustych plastikowych opakowań po Etiaxilu (roll on 15ml) pokrywa osoba biorąca udział w
Programie Lojalnościowym (wysyłająca). Koszt przesyłki wybranego przez uczestnika Programu
Lojalnościowego gratisowego produktu Etiaxil (1 szt) pokrywa dystrybutor Etiaxilu w Polsce firma Aspen
Distribution Sp. z o.o.
Akceptuje regulamin promocji i wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Aspen
Distribution Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
(podpis oświadczającego).....................................................
Przesyłkę z pustymi opakowaniami należy wysyłać na poniższy adres biura handlowego Aspen
Distribution Sp. z o.o.:
Aspen Distribution sp. z o.o. , ul. IX Poprzeczna nr 3 , 04-637 Warszawa
Organizatorem programu lojalnościowego jest Dystrybutor marki Etiaxil - firma:
Aspen Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Promyka 1/86 która jest zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208447, NIP 5251677300, REGON 012646253,
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN.
Zgłoszenie do Promocji / Programu Lojalnościowego ETIAXIL 2017
Imię i Nazwisko: ............................................................................................................ ....................
Adres: ................................................................................................................................................
Adres email: .......................................................................................................................................
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………………………………….
Poniżej zakreśl rodzaj promocji w której bierzesz udział:

□ Trzy puste plastikowe opakowania po antyperspirancie Etiaxil Roll on 15ml - dowolnego rodzaju (tylko
Etiaxil COMFORT, ORIGINAL lub STRONG – nowa szata graficzna)

□ Wielokrotność powyższej promocji – podaj ilość wysyłanych sztuk ..................
Uwaga!

W promocji nie biorą udziału opakowania po antyperspirancie Etiaxil w starej szacie graficznej: pod
pachy do skóry normalnej i wrażliwej oraz PLUS o pojemnościach 12,5 ml i 15ml, 25ml.
Wybierz rodzaj Etiaxilu, który chcesz otrzymać ( właściwe zaznaczyć):

□
□
□

Etiaxil COMFORT Roll on 15ml (do skóry wrażliwej)
Etiaxil ORIGINAL Roll on 15ml (do skóry wrażliwej)
Etiaxil STRONG Roll on 15ml (do skóry normalnej)

Bardzo prosimy o odpowiedź na poniższe pytania ankietowe:
Podaj źródło informacji skąd dowiedziałaś się o Programie Lojalnościowym/ Promocji Etiaxil 2017r:
Prasa /Telewizja / Internet ( właściwe prosimy zaznaczyć)
Inne źródło : Farmaceuta / Rodzina / Znajomi ( właściwe zaznaczyć)
Jak często używasz Etiaxilu (1 czy 2 razy w tygodniu) ........................
Jaki rodzaj Etiaxilu jest dla Ciebie najlepszy ? Comfort / Original / Strong

