
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ   “Moc w naszych rękach”   

  

 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji i uczestnictwa w akcji 
promocyjnej prowadzonej pod nazwą: „Moc w naszych rękach” (zwanej dalej: „Akcją 
Promocyjną”).   

2. Regulamin określa również prawa i obowiązki Uczestników Akcji Promocyjnej oraz prawa  i 
obowiązki Organizatora Akcji Promocyjnej.   

3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Nesperta Europe spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000860765; NIP: 5252837102; REGON: 387104337; BDO 000565716; o kapitale 
zakładowym: 15.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”).   

4. Akcja Promocyjna ma zasięg ogólnopolski.   

5. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 01.09.2022 i trwa do 23:59 dnia 31.10.2022 r. (dalej: 

„Okres Trwania Akcji Promocyjnej”).   

6. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 
i wiąże się z obowiązkiem przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  

7. Treść Regulaminu jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, a nadto opublikowana 
została na stronie internetowej www.semilac.pl prowadzonym przez Organizatora.   

  

§ 2 - ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ   

  

1. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i nieodpłatny. Każdy zainteresowany może wziąć 
udział w Akcji Promocyjnej.   

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest elektroniczne rozwiązanie quizu w Okresie 
Trwania Akcji Promocyjnej, polegającego na wyborze jednej z dostępnych odpowiedzi na każde 
z pytań Organizatora (dalej: „Quiz”). Quiz udostępniony jest w Okresie Trwania Akcji 
Promocyjnej na stronie internetowej: www.semilac.pl, a dostęp do Quizu nie wymaga 
dodatkowej rejestracji. Dostęp do Quizu wymaga skorzystania z urządzeń teleinformatycznych 
i współpracujących z nimi narzędzi programowych oraz dostępu do sieci Internet.  

2. Po rozwiązaniu Quizu przez Uczestnika, Organizator:  

a. udziela Uczestnikowi informacji, jaka moc kryje się w rękach Uczestnika Akcji  

Promocyjnej oraz;   

b. udostępnia Uczestnikowi kod zniżkowy uprawniający do uzyskania rabatu w wysokości 
15% na produkty Organizatora oferowane na stronie internetowej www.semilac.pl. (dalej: 
„Kod Zniżkowy”)   

3. Kod Zniżkowy zostanie wyświetlony po rozwiązaniu Quizu przez Uczestnika, niezależnie od 
uzyskanego w Quizie wyniku.   

4. Kod Zniżkowy może być wykorzystany jedynie w Okresie Trwania Akcji Promocyjnej do 
zakupu nieprzecenionych produktów w ofercie Organizatora w sklepie internetowym 
dostępnym na stronie internetowej www.semilac.pl, z wyłączeniem kolekcji, których data 
premiery miała miejsce do 3 miesięcy przed rozpoczęciem Okresu Trwania Akcji Promocyjnej.   

5. Kod Zniżkowy ma zastosowanie tylko dla produktów oferowanych w pełnej cenie. Nie 
można użyć Kodu Zniżkowego dla produktów, które mają już obniżoną cenę.  
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 Kod Zniżkowy nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani  z 

innymi kuponami rabatowymi.  

6. Aby zrealizować Kod Zniżkowy należy wpisać go w odpowiednim polu w momencie składania 
zamówienia w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej www.semilac.pl,, a 
następnie potwierdzić wykorzystanie Kodu Zniżkowego poprzez przycisk „Zastosuj”.  

7. Użycie Kodu Zniżkowego spowoduje obniżenie o 15% ceny wszystkich produktów z danego 
zamówienia, do którego zastosowano Kod Zniżkowy.  

8. Kod Zniżkowy, pomimo jego wykorzystania, nie wygasa, dopóki nie zakończy się Okres 

Trwania Akcji Promocyjnej i może być wykorzystany w tym czasie przez Uczestnika 

wielokrotnie, na nieograniczoną ilość produktów Organizatora.   

9. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości przyznanego Kodu 
Zniżkowego w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanego Kodu 
Zniżkowego na inne przedmioty lub świadczenia.  

10. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować ze świadczonej na jego rzecz usługi, objętej 
niniejszym Regulaminem, w szczególności przez przerwanie wykonywania Quizu.   

  

§ 3 - REKLAMACJE  

  

1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą być zgłaszane w Okresie Trwania Akcji 

Promocyjnej i kolejnych 3 miesięcy.  

2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: reklamacje@nesperta.com.   

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej 
reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji.  

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie odpowiedzi nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

przekazane zostanie w formie elektronicznej.  

5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia 
swoich praw zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.   

  

  

§ 4 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej oraz wyraża zgodę na udział w Akcji 
Promocyjnej na zasadach określonych w Regulaminie.      

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy konieczność jej 
wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile 
nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, w szczególności 
praw Uczestnika. Zmiana Regulaminu możliwa jest najpóźniej przed upływem Okresu Trwania 
Akcji Promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana pod adresem,  o 
którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu.   

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie 
obowiązujące przepisy polskiego prawa.  
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