REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ – 10% NA KOLORY
CZERWONE I RÓŻOWE NAILAC
1.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA
1.1

Organizatorem Akcji Promocyjnej Walentynkowa promocja -10% na kolory czerwone i różowe
(zwaną dalej Promocją) jest: NaiLac s.c. Sylwia i Urszula Pfajfer, z siedzibą przy Al. Tadeusza
Kościuszki 120, 90-446 Łódź , NIP: 7252155065, REGON: 365627414, właściciel marki
NaiLac.

1.2

2.

Promocja trwać będzie w okresie od 12 do 14 lutego 2019 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
2.1

W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który:
- w czasie trwania promocji złoży zamówienie w sklepie internetowym marki NaiLac
(www.nailac.com.pl), w sklepie internetowym marek NaiLac i SPN (www.spn.pl) lub/i stacjonarnie w
sklepie NaiLac w Łodzi na produkt lub produkty objęte promocją.

3.

ZASADY I TERMIN PROMOCJI
3.1

Promocją objęte zostaną jedynie zamówienia złożone od 12 lutego od godz. 0:00 do 14 lutego do
godziny 23:59.
W czasie trwania Promocji, Klient kupując produkt objęty promocją walentynkową otrzyma 10%
rabatu od ceny podstawowej, która będzie naliczana w podsumowaniu zakupów w koszyku.

3.2

Promocją objęte są następujące produkty:
Kolory lakierów hybrydowych: #065, #066, #067, #068, #069, #070, #071, #102, #103, #105,
#106FC, #108, #110, #113, #125, #126, #127, #128, #129, #130, #131, #132, #134, #138, #140, #141,
#196, #201, #215, #216, #217, #218, #219, #220, #221, #223, #233, #234, #245, #246, #250, #251,
#262, #275, #269, #276, #278, #285, #290, #291, #292, #293, #294, #295, #302, #303, #310, #311,
#313

3.3

Promocja nie łączy się z innymi rabatami tj. z zestawami startowymi, rabatami indywidualnymi.

3.4

W czasie trwania Promocji, każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.

3.5

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji
artykułów w skutek wyczerpania zapasów magazynowych.

3.6

Produkty zakupione w Promocji nie podlegają wymianie.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw Konsumentów zwrot objętych promocją produktów możliwy jest w ciągu 14
dni od daty zakupu.

4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1

Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora.
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Klient korzystając z Promocji automatycznie akceptuje zasady Promocji zawarte w niniejszym

4.2

Regulaminie.
4.3 Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego
żadnych zastrzeżeń.
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