
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Promocja 2+1” jest: Grupa Beautica Sylwia Pfajfer, 

z siedzibą przy ul. Senatorska 50/58-62, 92-193 Ło dz  , NIP: 728 247 98 55, włas ciciel 

marki SPN Nails Professional zwanej dalej „marką SPN” 

2. Promocja trwac  będzie w okresie od 01 grudnia od g. 09.00 do 18 grudnia 2022 do g. 

23:59 lub do wyczerpania zapaso w. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. W Promocji moz e wziąc  udział kaz dy Klient, kto ry: 

• w czasie trwania promocji złoz y zamo wienie w sklepie internetowym marki SPN 

(www.SPN.pl) na minimum trzy produkty z tej samej grupy asortymentowej w tej samej 

pojemnos ci. 

• w czasie trwania promocji złoz y zamo wienie drogą telefoniczną (tel. +48 533 506 053) 

na trzy produkty z tej samej kategorii. 

• w przypadku zamawiania  produktów takich jak: bazy i topy hybrydowe, żele 

kauczukowe Rubber 5g, żele JellyX zakupi maksymalnie 6 sztuk takich samych 

produktów, o tej samej pojemności. 

 

 

 

 

3. ZASADY I TERMIN PROMOCJI 

1. Promocją objęte zostaną jedynie zamo wienia złoz one od 01 grudnia od g. 09.00 

do 18 grudnia 2022 r.  do godziny 23:59. 



2. W czasie trwania Promocji, Klient kupując trzy produkty w tej samej 

pojemnos ci, trzeci najtańszy, otrzyma za 1zł. 

3. Promocją objęte są następujące artykuły/kategorie: 

• z ele podstawowe o pojemnos ci 5g 

• z ele w butelce JellyX o poj. 8ml 

• z ele kolorowe (Paint Gel 5g, Metal Gel 5g, Chrome 

Effect Gel 5g,  TeXture 3D Gel 4g, Spider Gel 5g, 

SeaShell Gel 5g) 

• pudry akrylowe o pojemnos ci 28g, 42,5g, 100g, 200g 

• liquidy Standard o pojemnos ci 125ml i 500ml 

• lakiery hybrydowe UV LaQ o pojemnos ci 8ml (Bazy 

(poza 701 Bonder Base 8ml), Topy oraz Lakiery 

kolorowe) 

• lakiery hybrydowe UV LaQ w pojemnos ci 12ml (Bazy 

i Topy) 

• perfumowane Balsamy do ciała o pojemnos ci 50ml, 

200ml, 500ml 

• perfumowane z ele do kąpieli „Bubble Bath” o 

pojemnos ci 200ml 

• perfumowane peelingi cukrowe „Elixir Sugar Peel” 

350g 

• perfumowane mgiełki „Elixir Body Mist” 50ml, 

200ml 

• perfumowane oliwki 15ml, 30ml 

• preparaty płynne o pojemnos ci 12ml, 100ml, 500ml 

• Acryl-O!-Gel Fluid   

• linia S.O.S., w tym:  

- Intensywnie natłuszczająca mas c  S.O.S. 100 ml,  

Intensywnie natłuszczająca mas c  S.O.S z wit. E 100 

ml; 

- S.O.S. Intensywnie natłuszczająca mas c  S.O.S z wit. 

E 15ml;    



- S.O.S. Balsam do ciała z wit. E 200 ml, 

 S.O.S. Z el peelingująco-złuszczający do ciała 200 ml 

4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami tj. z zestawami (w tym z zestawami 

startowymi), z zestawami perfumowanymi SPA, rabatami indywidualnymi, 

kodami rabatowymi, ofertami salonowymi oraz darmową wysyłką przy 

zamo wieniach powyz ej 99/150 zł (w zalez nos ci od grupy Kliento w). W czasie 

trwania Promocji koszt wysyłki zamówień wynosi 15 zł.   Odbiory osobiste 

w centrali w Łodzi nie będą wówczas możliwe. 

5.  Kaz dy Klient w trakcie trwania Promocji moz e złoz yc  dowolną ilos c  zamo wien . 

6. Składając zamo wienie w sklepie internetowym marki SPN (www.SPN.pl), 

nalez y dodac  do „Koszyka” trzy dowolne produkty z tej samej grupy 

asortymentowej, o tej samej pojemnos ci. Sklep automatycznie przeliczy Pan stwu 

wartos c  „Koszyka” uwzględniając dodane produkty spełniające zasady Promocji.  

Składając zamo wienie drogą telefoniczną (tel. +48 533 506 053) prosimy 

poinformowac  Doradcę Klienta, iz  chcieliby Pan stwo skorzystac  z promocji „2+1”. 

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do skro cenia czasu trwania Promocji lub do 

wyłączenia z Promocji artykuło w wskutek wyczerpania zapaso w magazynowych. 

Organizator zastrzega sobie ro wniez  moz liwos c  wyłączenia lub zmiany formy 

płatnos ci w trakcie trwania Promocji 

(np. wyłączenie moz liwos ci płatnos ci internetowym systemem Przelewy24). 

8. Produkty zakupione w promocji „2+1” nie podlegają wymianie.  Zgodnie z 

ustawą o ochronie praw konsumento w zwrot objętych promocją produkto w 

moz liwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwrotowi podlega całos c  zamo wienia 

tzn. dwa zakupione produkty oraz trzeci będący prezentem. 

3. POSTANOWIENIA KON COWE 

1. Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na 

www.SPN.pl 

2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamo wien  moz e zostac  

wydłuz ony maksymalnie do 14 dni. 

3. Klient korzystając z Promocji (czy to w formie elektronicznej czy tez  

składając zamo wienie drogą telefoniczną) automatycznie akceptuje zasady 

Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie. 



4. Kaz dy biorący udział w Promocji os wiadcza, z e zapoznał się z jej 

regulaminem i nie wnosi do niego z adnych zastrzez en . 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w z ycie z dn. 09.12.2022 r. 

 

 

 


