
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Promocja Bazy Bonder Cover”  jest: Grupa 

Beautica Sylwia Pfajfer, z siedzibą przy ul. Senatorskiej 50/58-62, 93-192 Łódź, NIP: 

728 247 98 55, właściciel marki SPN Nails Professional, zwanej dalej „marką SPN” 

2. Promocja trwać będzie w okresie od 08.02.2021 od g. 00:00 do 14.02.2021 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). Promocja nie dotyczy zestawów oraz nie łączy się z innymi promocjami, 

np. Promocją Walentynkowe SPA. 

• w czasie trwania promocji złoży zamówienie drogą telefoniczną (tel. +48 533 506 053) 

na produkty objęte promocją bądź dokona zakupu w Centrali marki SPN Nails w Łodzi 

przy ul. Milionowej 25/27. 

2. ZASADY I TERMIN PROMOCJI 

1. Promocją objęte zostaną jedynie zamówienia złożone od 8 lutego od godziny 

00:00 do 14 lutego do godziny 23:59. 

2. W czasie trwania Promocji, Klient może zakupić dowolny produkt z 

asortymentu sklepu, a do jego zamówienia zostanie dodana dowolna baza Bonder 

Cover (1 z pięciu kolorów: Bonder Beige, Bonder Pink, Bonder Rose, Bonder Blush 

lub  Bonder Coral o poj. 8ml – kolor wysyłany losowo, nie ma możliwości wyboru 

bazy przez Klienta). 



3. Promocja nie łączy się z innymi rabatami tj. Promocją Walentynkowe SPA, z 

zestawami SPA,  rabatami indywidualnymi, kodami rabatowymi oraz darmową 

wysyłką.  

W czasie trwania Promocji koszt wysyłki zamówień wynosi 12 zł.   

4. Każdy Klient w czasie trwania Promocji może złożyć dowolną  liczbę 

zamówień. 

5. 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). 

6. Produkty zakupione w promocji „Promocja Bazy Bonder Cover” nie 

podlegają wymianie.  Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów zwrot 

objętych promocją produktów możliwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu. W 

przypadku zwrotu produktów, Klient musi zwrócić również bazę Bonder Cover, 

którą otrzymał w prezencie. 

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. 

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

składając zamówienie drogą telefoniczną bądź dokonując zakupu w Centrali) 

automatycznie akceptuje zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie. 

4. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, iż zapoznał się z jej 

regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

 

 

 


