1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Balsamy w Promocji 2+1” zwanej dalej „Promocją”
jest: Grupa Beautica Sylwia Pfajfer, z siedzibą przy ul. Senatorska 50/58-62, 92-193
Łódź , NIP: 728 247 98 55, właściciel marki SPN Nails Professional zwanej dalej
„marką SPN”
2. Promocja trwać będzie w okresie od 07 września od g. 10.00 do 15 września 2022
do g. 23:59.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który:
•

w czasie trwania promocji złoży zamówienie w sklepie internetowym marki SPN
(www.SPN.pl) na minimum trzy balsamy z zakładki „Balsamy w Promocji 2+1” w tej
samej pojemności.

•

w czasie trwania promocji w dni robocze w godz. 09.00-16.00 złoży zamówienie drogą
telefoniczną (tel. +48 533 506 053) lub osobiście w Centrali w Łodzi, na trzy balsamy z
zakładki promocyjnej, w tej samej pojemności.

3. ZASADY I TERMIN PROMOCJI

1. Promocją objęte zostaną jedynie zamówienia złożone od 07 września od g. 10.00
do 15 września 2022 r. do godziny 23:59.

2.
W czasie trwania Promocji, Klient kupując trzy produkty w tej samej
pojemności, trzeci najtańszy, otrzyma za 0,01zł..
3.

Promocją objęte są następujące artykuły:
•

Balsamy o poj. 50 ml: by Sylvia, Diamonds, from Sylvia,
Paradise, Say Yes!, Sugar, Temptation, Womanity

•

Balsamy o poj. 200 ml: from Sylvia, Love Life, Miss Nails,
Paradise, Say Yes!, Temptation, Womanity

•

Balsamy o poj. 500 ml: from Sylvia, Love Life, Miss Nails,
Say Yes!, Temptation, Womanity.
Są to produkty z krótszym terminem przydatności
(02.2023).

4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami tj. z zestawami perfumowanymi SPA,
rabatami indywidualnymi, kodami rabatowymi.
5. Składając zamówienie w sklepie internetowym marki SPN (www.SPN.pl),
należy dodać do „Koszyka” trzy dowolne produkty z tej samej grupy
asortymentowej, o tej samej pojemności. Sklep automatycznie przeliczy Państwu
wartość „Koszyka” uwzględniając dodane produkty spełniające zasady Promocji.
Składając zamówienie drogą telefoniczną (tel. +48 533 506 053) prosimy
poinformować Doradcę Klienta, iż chcieliby Państwo skorzystać z promocji „2+1”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do
wyłączenia z Promocji artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.
Organizator zastrzega sobie również możliwość wyłączenia lub zmiany formy
płatności
w
trakcie
trwania
Promocji
(np. wyłączenie możliwości płatności internetowym systemem Przelewy24).
7. Produkty zakupione w promocji „2+1” nie podlegają wymianie. Zgodnie z
ustawą o ochronie praw konsumentów zwrot objętych promocją produktów
możliwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwrotowi podlega całość zamówienia
tzn. dwa zakupione produkty oraz trzeci będący prezentem.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

2.
W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać
wydłużony maksymalnie do 14 dni.
3.
Klient korzystając z Promocji (czy to w formie elektronicznej czy też
składając zamówienie drogą telefoniczną) automatycznie akceptuje zasady
Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.
4.
Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej
regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
5.
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