
 

 

REGULAMIN PROMOCJI  
"Super ceny w lutym: aż do 40% taniej” 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się 
promocja “Super ceny w lutym: aż do 40% taniej” (zwana dalej: "Promocją”) 
prowadzona przez Super Zoo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem 
strony internetowej www.telekarma.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”). 

§ 1 Definicje 

1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu 

Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną 
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 

 
2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji. 

 
3. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia 

usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: 

https://www.telekarma.pl/s237/regulamin.sklepu.htm  
 

4. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: www.telekarma.pl, 
którego właścicielem jest Super Zoo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 
5. Sprzedawca (Organizator) - oznacza Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-

236), ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: 

telekarma@telekarma.pl , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 
 

6. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator 
prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie : www.telekarma.pl. W ramach 

Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i  zawarcia Umowy 

sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji. 
 

7. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca 
prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.telekarma.pl. 

 
8. Towar promocyjny - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za 

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, pod jednym z poniższych adresów (w 
zależności od kategorii sklepu, w której produkt promocyjny się znajduje): 

https://www.telekarma.pl/c192-super.ceny.az.do.40.taniej-0-1.html 
https://www.telekarma.pl/c192-super.ceny.az.do.40.taniej-0-2.html oznaczony 

emblematem: przekreślonej ceny regularnej (przed rabatem wynikającym z promocji) 
biorący udział w Promocji. Lista Towarów promocyjnych wraz z podaną wysokością 
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rabatu dla każdego z nich  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

9. Uczestnik Promocji - oznacza Klienta, który spełnił warunki z §3 ust. 1 Regulaminu. 
 

10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach 
określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Promocji jest Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236), 
ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: 
telekarma@telekarma.pl , będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 
 

2. Promocja trwa w dniach od 05.02.2020 r. do 29.02.2020 r. lub do wyczerpania 
zapasów. 

 
3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu, 

pod adresem: 
https://www.telekarma.pl/n1154/promocje.lutowe.sprawdz.co.dla.ciebie.przygotow

alismy.htm  

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie trwania Promocji spełni 

łącznie poniższe warunki: doda do “Koszyka” Towar promocyjny lub Towary 
promocyjne, znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego, oznaczone jako 
biorące udział w Promocji oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin, poprzez oznaczenie 
odpowiedniego pola w formularzu. 
 

2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w §3 ust. 1 powyżej, Uczestnik Promocji 
uzyskuje rabat w wysokości 15% lub 25% lub 30% albo 40% (słownie: piętnaście lub 
dwadzieścia pięć lub trzydzieści albo czterdzieści procent) od pierwotnej ceny brutto 
każdego z Towarów promocyjnych. Pierwotna cena brutto każdego Produktu 
promocyjnego oraz cena brutto po zastosowaniu rabatu, o którym mowa powyżej, 
każdorazowo będzie widoczna przy tym Produkcie promocyjnym. 
 

3. Niniejsza Promocja może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi. 
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4. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem 
wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków 

uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

§ 4 Reklamacje 

1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem 

w Promocji. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej 
i przesłana na adres elektroniczny Organizatora: telekarma@telekarma.pl . 

W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. 
Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni 

rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, 
podany w zgłoszeniu reklamacji. 
 

2. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
lub prawne Towaru, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają 
przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
 

3. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa 
w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich. 

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość  

1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają 
przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży 
zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów (w tym Uczestników 

Promocji), zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu 
Internetowego: https://www.telekarma.pl/s239/ochrona.prywatnosci.htm  

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, 
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
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2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły 
do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich 

sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  
 

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady 
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych 
podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być 
w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji 
Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego 
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i  przedsiębiorcami na 
szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 

4. Lista produktów biorących udział w Promocji (Towarów promocyjnych), wraz z 
wysokością rabatu udzielanego dla każdego z nich stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 
 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy 
prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.) oraz postanowienia Regulaminu 

Sklepu Internetowego, który Uczestnik akceptuje w trakcie składania zamówienia. 
 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2020 r. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1  do PROMOCJI                                          
"Super ceny w lutym: aż do 40% taniej" 

Lp. 
RODZAJ 

PROMOCJI 
NAZWA TOWARU OBJĘTEGO PROMOCJĄ KOD EAN  

1 

-25% 

Whiskas  Drob w ga l  CATSDAY drugi  50% 5900951285424 

2 Whiskas  Junior mięsny sos  CATSDAY drugi  50%  5900951285431 

3 Whiskas  ryba w ga laretce CATSDAY drugi   50% 5900951285448 

4 -40% FERPLAST Transporter Jet10, 47x32xh29cm dla  kota  małego psa  (5kg max)  8010690180762 

5 

-15% 

GOURMET GOLD Wołowina, kurczak w ga laretce 85g puszka  dla  kota  7613033775666 

6 GOURMET GOLD Mus  z drobiem 85g puszka  dla  kota  7613031806171 

7 GOURMET GOLD Łosoś , kurczak  w sos ie 85g puszka  dla  kota  8595606402720 

8 GOURMET GOLD Mus  z tuńczykiem 85g puszka  dla  kota  7613031808649 

9 GOURMET GOLD - mus z wołowiną 7613033776281 

10 GOURMET GOLD - mus  indyk 7613033776533 

11 GOURMET GOLD Król ik pasztet 85g puszka  dla  kota  7613032816797 

12 GOURMET GOLD Kurczak z wątróbką w sos ie 85g puszka  dla  kota  7613032947972 

13 GOURMET GOLD Casserole wołowina, kurczak w sos ie 85g puszka  dla  kota  7613032984304 

14 GOURMET GOLD - Casserole kaczka  i  indyk 7613032984540 

15 
GOURMET GOLD Savoury Cake posiekane kawałki  wołowiny w pomidorowym 

sos ie 85g puszka  dla  kota  
7613035464032 

16 
GOURMET GOLD Savoury Cake pos iekane kawałki  kurczaka z marchewką w 

warzywnym sos ie 85g puszka  dla  kota  
7613035465664 

17 
GOURMET GOLD Savoury Cake posiekane kawałki jagnięciny z zieloną fasolką w 

warzywnym sos ie 85g puszka  dla  kota  
7613035465695 

18 GOURMET GOLD Sauce Del ights  Kurczak 85g 7613036923583 

19 GOURMET GOLD Sauce Del ights  Wołowina 85g  7613036923613 

20 GOURMET GOLD Sauce Del ights  mix kawałków w sos ie 4x85g 7613036923644 

21 GOURMET GOLD Savoury Cake mix smaków 4x85g  7613037004731 

22 GOURMET Gold kmus  z wołowiną 340g (4x85g)  7613033683008 

23 GOURMET Gold kmus  z tuńczykiem 340g (4x85g)  7613033682988 

24 
GOURMET GOLD - kawałki w sosie wołowina; indyk i  kaczka; kurczak i  watróbka; 

łosoś  i  kurczak MP 12(4x85g) 
7613033684050 

25 BOSCH Biscuit Lamb&Rice ciastka  dla  duzych ras  1kg dla  psa  4015598005852 

26 BOSCH Cake ciastka  dla  dużych ras  1kg dla  psa  4015598005845 

27 Dreamies  z kaczką 60g przysmak dla  kota  5998749116500 

28 Dreamies  z kurczakiem 60g przysmak dla  kota  4008429037894 

29 Dreamies  z łosos iem 60g przysmak dla  kota  4008429037962 

30 Dreamies  z żółtym serem 60g przysmak dla  kota  4008429037986 

31 Dreamies  z wołowiną 60g przysmak dla  kota  4008429037948 

32 WHISKAS Potrawka drobiowe 40x85g saszetka  dla  kota  5900951267819 

33 -30% WHISKAS Smaki  Rybne i  Tradycyjne 40x100g saszetka  dla  kota  3065890133259 

 

 



 

 

REGULAMIN PROMOCJI "Kupuj w lutym produkty 
z gratisem” 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się 

promocja “Kupuj w lutym produkty z gratisem” (zwana dalej: "Promocją”) 
prowadzona przez Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem 

strony internetowej www.telekarma.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”). 

§ 1 Definicje 

1. Gratis - oznacza product, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony 
Internetowej Sklepu przy danym Towarze promocyjnym pod jednym z poniższych 
adresów (w zależności od tego, w której kategorii sklepu towar promocyjny z 
gratisem się znajduje): https://www.telekarma.pl/c191-11.gratis-0-1.html 
https://www.telekarma.pl/c193-zestawy.z.gratisem-0-1.html 
https://www.telekarma.pl/c191-11.gratis-0-2.html https://www.telekarma.pl/c193-

zestawy.z.gratisem-0-2.html https://www.telekarma.pl/c193-zestawy.z.gratisem-0-
2.html , który jest przez Sprzedawcę dołączany do Towaru promocyjnego za darmo, 
bez konieczności uiszczenia przez Klienta ceny za ten produkt. 
 

2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu 
Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną 
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 
 

3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji. 
 

4. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia 
usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: 
https://www.telekarma.pl/s237/regulamin.sklepu.htm  
 

5. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: www.telekarma.pl, 

którego właścicielem jest Super Zoo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 

6. Sprzedawca (Organizator) - oznacza Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-
236), ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: 
telekarma@telekarma.pl , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 

 
7. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator 

prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie : www.telekarma.pl. W ramach 
Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i  zawarcia Umowy 

sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji. 
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8. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca 
prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.telekarma.pl. 

 
9. Towar promocyjny - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za 

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, pod jednym z poniższych adresów (w 
zależności od tego, w której kategorii sklepu towar promocyjny się znajduje) : 
https://www.telekarma.pl/c191-11.gratis-0-1.html https://www.telekarma.pl/c193-
zestawy.z.gratisem-0-1.html https://www.telekarma.pl/c191-11.gratis-0-2.html 
https://www.telekarma.pl/c193-zestawy.z.gratisem-0-2.html 
https://www.telekarma.pl/c193-zestawy.z.gratisem-0-2.html , oznaczony 
emblematem: „1+ gratis (nazwa Gratisu)” „1+1 gratis” lub „1+2 gratis” albo „2+gratis” 
albo „5+1 gratis” albo „10+5 gratis” albo “bonus pack”, biorący udział w Promocji. 
Lista Towarów promocyjnych oraz dołączanych do nich Gratisów, stanowi Załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

10. Uczestnik Promocji - oznacza Klienta, który spełnił warunki z §3 ust. 1 Regulaminu. 
 

11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach 
określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji jest Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-236), 
ul. Annopol 4a, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: 
telekarma@telekarma.pl , będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 

 
2. Promocja trwa w dniach od 05.02.2020 r. do 29.02.2020 r. lub do wyczerpania 

zapasów. 
 

3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu, 
pod adresem: 
https://www.telekarma.pl/n1154/promocje.lutowe.sprawdz.co.dla.ciebie.przygotow
alismy.htm  

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie trwania Promocji spełni 
łącznie poniższe warunki: doda do “Koszyka” Towar promocyjny lub Towary 
promocyjne, znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego, oznaczone jako 

biorące udział w Promocji oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin, poprzez oznaczenie 
odpowiedniego pola w formularzu. 
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https://www.telekarma.pl/n1154/promocje.lutowe.sprawdz.co.dla.ciebie.przygotowalismy.htm
https://www.telekarma.pl/n1154/promocje.lutowe.sprawdz.co.dla.ciebie.przygotowalismy.htm


 

 

2. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w §3 ust. 1 powyżej, Uczestnik Promocji 
uzyskuje prawo do otrzymania Gratisu, wraz z zakupionym Towarem promocyjnym. 

 
3. Niniejsza Promocja może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi. 

 
4. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem 

wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków 
uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

§ 4 Reklamacje 

1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem 
w Promocji. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej 
i przesłana na adres elektroniczny Organizatora: telekarma@telekarma.pl. 
W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. 
Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni 

rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, 
podany w zgłoszeniu reklamacji. 

 
2. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub prawne Towaru, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają 

przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
3. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa 

w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich. 

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość  

1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają 
przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia  od umowy sprzedaży 
zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

1. Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów (w tym Uczestników 

Promocji), zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu 
Internetowego: https://www.telekarma.pl/s239/ochrona.prywatnosci.htm  

https://www.telekarma.pl/s239/ochrona.prywatnosci.htm


 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, 
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
 

2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły 
do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich 
sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  
 

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady 

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych 
podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być 

w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji 
Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy 
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

 
4. Lista produktów biorących udział w Promocji (Towarów promocyjnych oraz 

dołączanych do nich Gratisów), stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.) oraz postanowienia Regulaminu 
Sklepu Internetowego, który Uczestnik akceptuje w trakcie składania zamówienia. 

 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2020 r. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1                                                                                             
do PROMOCJI "Kupuj w lutym produkty z gratisem" 

Lp. 
RODZAJ 

PROMOCJI  
NAZWA TOWARU OBJĘTEGO PROMOCJĄ 

KOD EAN 

TOWARU 

NAZWA GRATISU DOŁĄCZONEGO DO 

TOWARU OBJĘTEGO PROMOCJĄ 

KOD EAN 

GRATISU 

1 1+ gratis  Versele Laga żwirek s i l ikonowy 5l  dla  kota  5410340230800 
OROPHARMA Deodo flower 350g 
dozodorant do kuwet dla  kota  

5410340098110 

2 1+ gratis  
ACANA Adult Light Fi t Dog 11,4kg sucha 

karma dla  psa  
64992512118 

MEAT HIT Denta l  Care 454g mięsne 
ciastka  dla  psa  

669066083817 

3 1+ gratis  
Versele Laga Cavia  Nature 9kg pokarm dla  

kawi i  domowych 
5410340614112 

Versele Laga Snack Nature Fibres  500g 
błonnikowe ekstrudaty, warzywa dla  

gryzoni  
5410340614402 

4 1+ gratis  
Versele Laga Cuni  Nature 9kg pokarm dla  

król ików miniaturowych  
5410340614044 

Versele Laga Snack Nature Fibres  500g 
błonnikowe ekstrudaty, warzywa dla  

gryzoni  

5410340614402 

5 1+ gratis  
ZOLUX Toaleta CATHY z filtrem kol. niebieski  

(590001BAC) 
8003507986473 

ZOLUX PURECAT FRESH pochłaniacz 

zapachów, zestaw start, 2 szt wkładów, 1 
mc dzia łania  

3336025903017 

6 1+ gratis  
ZOLUX Toaleta CATHY z filtrem kol . pudrowy 

róż (590001GRO) 
8003507986466 

ZOLUX PURECAT FRESH pochłaniacz 
zapachów, zestaw start, 2 szt wkładów, 1 

mc dzia łania  
3336025903017 

7 1+ gratis  
ZOLUX Toaleta  CATHY Easy Clean z fi l trem 

kol . pudrowy róż (590002GRO) 
8003507986497 

ZOLUX PURECAT FRESH pochłaniacz 
zapachów, zestaw start, 2 szt wkładów, 1 

mc dzia łania  

3336025903017 

8 1+ gratis  
TROPIDOG PREMIUM ADULT MEDIUM & 

LARGE ŁOSOŚ I RYŻ 15kg 
5900469571187 

TROPIDOG POJEMNIK NA WORKI NA PSIE 
ODCHODY  

5900469021002 

9 1+ gratis  
TROPIDOG PREMIUM ADULT SMALL ŁOSOŚ I 

RYŻ 8kg 
5900469571279 

TROPIDOG POJEMNIK NA WORKI NA PSIE 
ODCHODY  

5900469021002 

10 1+ gratis  
ZOLUX Toaleta  CATHY Easy Clean z fi l trem 

kol . pudrowy róż (590002GRO). 
8003507986480 

ZOLUX PURECAT FRESH pochłaniacz 
zapachów, zestaw start, 2 szt wkładów, 1 

mc dzia łania  

3336025903017 

11 1+1 (gratis) 
Bozita kawałki z mięsem renifera w sosie 85g 

saszetka  dla  kota  
7300330036117 

Bozita kawałki z mięsem renifera w sos ie 
85g saszetka  dla  kota  

2001000087402 

12 1+ gratis  
Bozi ta GF chicken ki tten 400g sucha karma 

dla  kociąt 
7311030311114 

Bozita kawałki z mięsem renifera w sos ie 

85g saszetka  dla  kota  
2001000087402 

13 1+ gratis  
Bozi ta  GF reni fer indoor&steri l i sed 400g 

sucha karma dla  kota  
7311030312111 

Bozi ta kawałki z mięsem renifera w sos ie 

85g saszetka  dla  kota  
2001000087402 

14 1+ gratis  
Bozi ta GF jagniecina active&steri l i sed 400g 

sucha karma dla  kota  
7311030313118 

Bozita kawałki z mięsem renifera w sos ie 
85g saszetka  dla  kota  

2001000087402 

15 1+ gratis  
Bozi ta  GF los  diet&stomach 400g sucha 

karma dla  kota  
7311030314115 

Bozita kawałki z mięsem renifera w sos ie 
85g saszetka  dla  kota  

2001000087402 

16 1+ gratis  
Bozi ta Wheat Free losos hair&skin 400g sucha 

karma dla  kota  
7311030315112 

Bozita kawałki z mięsem renifera w sos ie 
85g saszetka  dla  kota  

2001000087402 

17 1+ gratis  
Bozi ta Wheat Free losos  large 400g sucha 

karma dla  kota  
7311030316119 

Bozita kawałki z mięsem renifera w sos ie 
85g saszetka  dla  kota  

2001000087402 

18 1+ gratis  
Bozi ta kurczak indoor&sterilised 400g sucha 

karma dla  kota  
7311030317116 

Bozita kawałki z mięsem renifera w sos ie 

85g saszetka  dla  kota  
2001000087402 

19 
10+5 

(gratis ) 

Butchers  Organic Beauty z indykiem 150g 

sza lka  dla  psa  
5011792004690 

BUTCHERS ORGANIC BEAUTY KARMA DLA 

PSA 
2001000083893 

20 
10+5 

(gratis ) 
Butchers Organic Joints  z kurczakiem 150g 

sza lka  dla  psa  
5011792004683 

BUTCHERS ORGANIC JOINTS KARMA DLA 
PSA 

2001000083763 

21 
10+5 

(gratis ) 

Butchers Organic Sensitive z kurczakiem 150g 

sza lka  dla  psa  
5011792004676 

BUTCHERS ORGANIC SENSITIVE KARMA 

DLA PSA 
2001000083787 



 

 

22 
10+5 

(gratis ) 
Butchers Organic z wołowiną 150g szalka dla  

psa  
5011792004669 

BUTCHERS ORGANIC LIGHT KARMA DLA 
PSA 

2001000083886 

23 
10+5 

(gratis ) 
Butchers  Organic Beauty z indykiem 85g 

sza lka  dla  kota  
5011792004713 

BUTCHERS ORGANIC BEAUTY KARMA DLA 
KOTA 

2001000083756 

24 
10+5 

(gratis ) 
Butchers Organic Light z wołowiną 85g szalka  

dla  kota  
5011792004706 

BUTCHERS ORGANIC LIGHT KARMA DLA 
KOTA 

2001000083770 

25 
10+5 

(gratis ) 
Butchers Organic Sensitive z kurczakiem 85g 

sza lka  dla  kota  
5011792004720 

BUTCHERS ORGANIC SENSITIVE KARMA 
DLA KOTA 

2001000083794 

26 

bonus pack            
(3+1 gratis) 

VITAKRAFT BEEF STICK 3+1 GRATIS wolowina 
PL 

4008239893291 1szt. VITAKRAFT BEEF STICK wolowina  

Brak 

27 
VITAKRAFT Beef-Stick 3+1 indyk przysmak dla 

psa  
4008239893307 

1 szt. VITAKRAFT Beef-Stick indyk 

przysmak dla  psa  

28 
VITAKRAFT CAT STICK mini  król ik/kaczka  

3+1GRATIS 
4008239893222 

1 szt. VITAKRAFT CAT STICK mini  
król ik/kaczka  

29 
VITAKRAFT CAT STICK MINI indyk/jagnięcina  

3+1 GRATIS 
4008239893246 

1 szt. VITAKRAFT CAT STICK MINI 

indyk/jagnięcina  

30 2+gratis  
BUNNY Pokarm Young (ekstrudat) 750g do 6 

m-ca  życia  dla  król ików miniaturek  
4018761250035 

BUNNY Bed O`linum 12,5 l itra - Naturalna  

podściółka  lniana dla  gryzoni  
4018761160709 

31 1+2 gratisy 
Josera Balance Senior 15kg sucha karma dla  

psa  
4032254211600 

Josera Balance senior l ight 900g sucha 
karma dla  psa  

2001000087457 

32 1+2 gratisy 
Josera Family Plus Puppy 15kg sucha karma 

dla  psa  
4032254743392 

Josera Sensiplus z kaczka  dla  wrazl iwych 

900g sucha karma dla  psa  
2001000087464 

33 1+2 gratisy 
Josera Festival Adult 15kg sucha karma dla  

psa  
4032254212607 

Josera  Festiva l  losos  w sos ie dla  

wybrednych 900g sucha karma dla  psa  
2001000087471 

34 1+2 gratisy 
Josera High Energy Adult 15kg sucha karma 

dla  psa  
4032254211907 

Josera Sensiplus z kaczka  dla  wrazl iwych 
900g sucha karma dla  psa  

2001000087464 

35 1+2 gratisy Josera Kids Junior 15kg sucha karma dla  psa  4032254211501 
Josera  Kids  900g sucha karma dla  

szczeniat 
2001000087488 

36 1+2 gratisy 
Josera Lachs & Kartoffel  15kg sucha karma 

dla  psa  
4032254742920 

Josera  losos  z ziemniakami  900g 
bezzbozowa sucha karma dla  psa  

2001000087495 

37 1+2 gratisy 
Josera Lamb & Rice Adult 15kg sucha karma 

dla  psa  
4032254743354 

Josera Lamm&Reis 900g sucha karma dla  
psa  

2001000087501 

38 1+2 gratisy Josera Light&Vital 15kg sucha karma dla  psa  4032254744047 
Josera Light&Vital 900g sucha karma dla  

psa  
2001000087518 

39 1+2 gratisy Josera Mini Deluxe 15kg sucha karma dla psa  4032254744207 
Josera  MiniDeluxe z jagniecina  900g 

bezzbozowa sucha karma dla  psa  
2001000087525 

40 1+2 gratisy 
Josera Optiness Adult 15kg sucha karma dla  

psa  
4032254731641 

Josera Optiness z jagniecina  900g sucha 
karma dla  psa  

2001000087556 

41 1+2 gratisy 
Josera Sensiplus Adult 15kg sucha karma dla  

psa  
4032254211709 

Josera Sensiplus z kaczka  dla  wrazl iwych 

900g sucha karma dla  psa  
2001000087471 

42 1+2 gratisy Josera YoungStar 15kg sucha karma dla  psa  4032254743507 
Josera  YoungStar  drob z ziemniakami  

900g bezzbozowa sucha karma dla  
szczeniat 

2001000087570 

43 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium kawałki  z cielęciną i  

indykiem w sos ie dla  psa  415g 
8595606402577 

Nutri love Premium kawałki  z cielęciną i  
indykiem w sos ie dla  psa  415g 

2001000087587 

44 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium kawałki  z kurczakiem i  

makaronem w galaretce dla  psa  415g 
8595606402591 

Nutri love Premium kawałki z kurczakiem i  
makaronem w galaretce dla  psa  415g 

2001000087594 



 

 

45 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium kawałki  z wołowiną, 

wątróbką i  warzywani  w ga laretce dla  psa  

415g 

8595606402584 
Nutri love Premium kawałki  z wołowiną, 
wątróbką i  warzywani w galaretce dla psa  

415g 

2001000087600 

46 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium mięsne kawałki w sosie 2x 

z kurczakiem, 2x z wołowiną dla  psa  4x85g  
8595606402706 

Nutri love Premium mięsne kawałki  w 

sosie 2x z kurczakiem, 2x z wołowiną dla  
psa 4x85g 

2001000087617 

47 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium mięsne kawałki w sos ie z 

kurczakiem dla  psa  85g 
8595606402683 

Nutri love Premium mięsne kawałki  w 
sos ie z kurczakiem dla  psa  85g 

2001000087624 

48 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium mięsne kawałki w sos ie z 

wołowiną dla  psa  85g 
8595606402690 

Nutri love Premium mięsne kawałki  w 
sos ie z wołowiną dla  psa  85g  

2001000087631 

49 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium pasztet dla  psa  z 

jagnięciny 400g 
8595606402638 

Nutri love Premium pasztet dla  psa  z 
jagnięciny 400g 

2001000087648 

50 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium pasztet dla  psa  z 

jagnięciny 800g 
8595606402669 

Nutri love Premium pasztet dla  psa  z 
jagnięciny 800g 

2001000087655 

51 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium pasztet dla psa z kurczaka 

400g 
8595606402621 

Nutri love Premium pasztet dla  psa  z 
kurczaka 400g 

2001000087662 

52 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium pasztet dla psa z kurczaka 

800g 
8595606402652 

Nutri love Premium pasztet dla  psa  z 
kurczaka 800g 

2001000087679 

53 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium pasztet dla psa  z łosos ia  

400g 
8595606402645 

Nutri love Premium pasztet dla  psa  z 
łosos ia  400g 

2001000087686 

54 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium pasztet dla psa  z łosos ia  

800g 
8595606402676 

Nutri love Premium pasztet dla  psa  z 
łosos ia  800g 

2001000087693 

55 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium kawałki  z kurczakiem w 

galaretce dla  kota  400g 
8595606401693 

Nutri love Premium kawałki z kurczakiem 

w galaretce dla  kota  400g 
2001000087709 

56 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium kawałki  z wołowiną w 

galaretce dla  kota  400g 
8595606402560 

Nutri love Premium kawałki z wołowiną w 

galaretce dla  kota  400g 
2001000087716 

57 5+1 (gratis) 

Nutri love Premium mięsne kawałki  2x z 

łososiem, 2x z kurczakiem w sos ie dla  kota  
4x85g 

8595606402775 

Nutri love Premium mięsne kawałki  2x z 

łososiem, 2x z kurczakiem w sosie dla kota 
4x85g 

2001000087723 

58 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium pasztet dla  kota  z 

cielęciny 400g 
8595606402607 

Nutri love Premium pasztet dla  kota  z 
cielęciny 400g 

2001000087730 

59 5+1 (gratis) 
Nutri love Premium pasztet dla  kota  z kaczki  

400g 
8595606402614 

Nutri love Premium pasztet dla  kota  z 
kaczki  400g 

2001000087747 

60 5+1 (gratis) 
Nutri love mięsne kawałki  z kurczakiem w 

galaretce 85g saszetka  dla  kota  
8595606402744 

Nutri love mięsne kawałki z kurczakiem w 
galaretce 85g saszetka  dla  kota  

2001000087754 

61 5+1 (gratis) 
Nutri love mięsne kawałki  z kurczakiem w 

sos ie 85g saszetka  dla  kota  
8595606402713 

Nutri love mięsne kawałki z kurczakiem w 

sos ie 85g saszetka  dla  kota  
2001000087761 

62 5+1 (gratis) 
Nutri love mięsne kawałki  z wołowiną w 

galaretce 85g saszetka  dla  kota  
8595606402751 

Nutri love mięsne kawałki  z wołowiną w 

galaretce 85g saszetka  dla  kota  
2001000087778 

63 5+1 (gratis) 
Nutri love mięsne kawałki z wołowiną w sosie 

85g saszetka  dla  kota  
8595606402720 

Nutri love mięsne kawałki  z wołowiną w 
sos ie 85g saszetka  dla  kota  

2001000087785 

64 5+1 (gratis) 
Nutri love mięsne kawałki z łososiem w sos ie 

85g saszetka  dla  kota  
8595606402737 

Nutri love mięsne kawałki  z łosos iem w 
sos ie 85g saszetka  dla  kota  

2001000087792 

65 5+1 (gratis) 
Nutri love mięsne kawałki z łososiem w sos ie 

85g saszetka  dla  s terylnego kota  
8595606402768 

Nutri love mięsne kawałki  z łosos iem w 
sosie 85g saszetka  dla  s terylnego kota  

2001000087808 



 

 

66 1+1 (gratis) 
GOURMET PERLE Del ikatny mięsny duet 

4x85g 
7613037552300 

GOURMET PERLE Del ikatny mięsny duet 
4x85g 

7613037552300 

67 1+1 (gratis) 
GOURMET PERLE  Duck 4x85g mix saszetek o 
smaku indyka, kaczki , tuńczyka i  jagnięciny 

dla  kota  
7613037552768 

GOURMET PERLE  Duck 4x85g mix 
saszetek o smaku indyka, kaczki, tuńczyka 

i  jagnięciny dla  kota  
7613037552768 

68 
bonus pack 

(10+2kg 

gratis ) 

PURINA PRO PLAN K Steri lised Indyk 10+2kg 

gratis  sucha karma dla  kota  
7613036015196 

2kg PURINA PRO PLAN K Steri l i sed Indyk 

sucha karma dla  kota  

Brak 

69 
PURINA PRO PLAN K Del icate Indyk 10+2kg 

gratis  sucha karma dla  kota  
7613036837989 

2kg PURINA PRO PLAN K Del icate Indyk  
sucha karma dla  kota  

70 

bonus pack 
(400g 

karmy + 
zabawka 
dla  kota  
gratis ) 

SANABELLE ADULT DRÓB 0,4KG sucha karma 
dla  kota  + zabawka dla  kota  

4015598016858 Zabawka dla  kota  

Brak 

71 
SANABELLE ADULT STRUŚ 0,4KG sucha karma 

dla  kota  + zabawka dla  kota  
4015598016872 Zabawka dla  kota  

72 
SANABELLE ADULT PSTRĄG 0,4KG sucha 

karma dla  kota  + zabawka dla  kota  
4015598016896 Zabawka dla  kota  

73 
SANABELLE DENTAL 0,4KG sucha karma dla  

kota  + zabawka dla  kota  
4015598017053 Zabawka dla  kota  

74 
SANABELLE GRANDE 0,4KG sucha karma dla  

kota   + zabawka dla  kota  
4015598017015 Zabawka dla  kota  

75 
SANABELLE Kot Hair&Skin 400g dla  kota  + 

zabawka dla  kota  
4015598017039 Zabawka dla  kota  

76 
SANABELLE INDOOR 0,4KG sucha karma dla  

kota  + zabawka dla  kota  
4015598016971 Zabawka dla  kota  

77 
SANABELLE KITTEN DRÓB 0,4KG sucha karma 

dla  kota  + zabawka dla  kota  
4015598016834 Zabawka dla  kota  

78 
SANABELLE LIGHT DRÓB 0,4KG sucha karma 

dla  kota  + zabawka dla  kota  
4015598017114 Zabawka dla  kota  

79 
SANABELLE NO GRAIN DRÓB 0,4KG sucha 

karma dla  kota  + zabawka dla  kota  
4015598016957 Zabawka dla  kota  

80 
SANABELLE OUTDOOR 0,4KG sucha karma dla 

kota  + zabawka dla  kota  
4015598016995 Zabawka dla  kota  

81 
SANABELLE SENIOR DRÓB 0,4KG sucha karma 

dla  kota  + zbawka dla  kota  
4015598017138 Zabawka dla  kota  

82 
SANABELLE SENSITIVE DRÓB 0,4KG sucha 

karma dla  kota  + zabawka dla  kota  
4015598016919 Zabawka dla  kota  

83 
SANABELLE SENSITIVE JAGNIĘCINA 0,4KG 

sucha karma dla  kota  + zabawka dla  kota  
4015598016933 Zabawka dla  kota  

84 
SANABELLE Kot Steri l i sed 400g karma dla  

kota  
4015598017091 Zabawka dla  kota  

85 
SANABELLE Kot Urinary 400g karma dla  kota  

+ zabawka dla  kota  + zabawka dla  kota  
4015598017077 Zabawka dla  kota  

86 1+1 (gratis) 
CAT CHOW jagnięcina  z zieloną fasolką 

kawałki w ga laretce 85g saszetka  dla  kota  
7613036232067 

CAT CHOW jagnięcina  z zieloną fasolką 
kawałki w galaretce 85g saszetka dla kota  

2001000084661 

87 1+1 (gratis) 
CAT CHOW kurczak z cukinią kawałki  w 

galaretce 85g saszetka  dla  kota  
7613036232081 

CAT CHOW kurczak z cukinią kawałki  w 
galaretce 85g sas zetka  dla  kota  

2001000084678 

88 1+1 (gratis) 
CAT CHOW wołowina z bakłażanem kawałki  

w galaretce 85g saszetka  dla  kota  
7613036231466 

CAT CHOW wołowina z bakłażanem 

kawałki w galaretce 85g saszetka dla kota  
2001000084692 

89 1+1 (gratis) 
CAT CHOW łosos z zieloną fasolką kawałki  w 

galaretce 85g saszetka  dla  kota  
7613036232104 

CAT CHOW łosos z zieloną fasolką kawałki  

w galaretce 85g saszetka  dla  kota  
2001000084692 



 

 

90 1+1 (gratis) 
CAT CHOW HAIRBALL CONTROL kurczak z 

zielona fasolka w sosie 85g saszetka dla  kota  
7613037031393 

CAT CHOW HAIRBALL CONTROL kurczak z 
zielona fasolka w sosie 85g saszetka  dla  

kota  

7613037031393 

91 1+1 (gratis) 
CAT CHOW KITTEN jagnięcina  z cukinia  w 

sos ie 85g saszetka  dla  kociat 
7613037025545 

CAT CHOW KITTEN jagnięcina z cukinia  w 

sos ie 85g saszetka  dla  kociat 
7613037025545 

92 1+1 (gratis) 
CAT CHOW SENSITIVE łosoś z cukinia w sos ie 

85g saszetka  dla  kota  
7613037025521 

CAT CHOW SENSITIVE łosoś  z cukinia  w 

sos ie 85g saszetka  dla  kota  
7613037025521 

93 1+1 (gratis) 
CAT CHOW STERILISED kurczak z bakłażanem 

w sos ie 85g saszetka  dla  kota  
7613037025644 

CAT CHOW STERILISED kurczak z 
bakłażanem w sosie 85g saszetka dla kota  

7613037025644 

94 
bonus pack 
(1kg+20g 

gratis ) 

VITAKRAFT Menu vi tal pokarm podstawowy 

dla  król ik 1kg+20% gratis  
4008239893758 

200g VITAKRAFT Menu vi ta l  pokarm 

podstawowy dla  król ik  
Brak 

 


