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REGULAMIN PROGRAMU „SEMILAC BEAUTY SALON” 
 
 
1. Organizatorem Programu „Semilac Beauty Salon” (dalej jako: Program SBS) jest spółka 

Nesperta sp. z o.o z siedzibą w Luboniu; KRS: 0000463701; NIP: 7792413878; BDO: 
000111680; o kapitale zakładowym wynoszącym: 100.000,00 zł (dalej jako: Nesperta lub 
Spółka). 

 
2. Program SBS jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących salony 

kosmetyczne na terytorium Polski (dalej jako: Klient lub Klienci). 
 
3. W celu wzięcia udziału w Programie SBS Klient powinien: 

a) zarejestrować się w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.semilac.pl (dalej 
jako: Sklep) i założyć w Sklepie konto Semilac Beauty Salon;  

b) zainstalować aplikację Semilac Beauty Salon (dalej jako: Aplikacja SBS) w swoim telefonie 
komórkowym i zarejestrować się w niej wykorzystując do tego celu swoje konto ze Sklepu;  

c) dokonać zakupu towarów marki Semilac posiadających kod QR, tj. w szczególności: 
lakierów hybrydowych, baz, topów, odtłuszczaczy do paznokci, zmywaczy do lakierów 
hybrydowych o łącznej wartości przekraczającej 500,00 zł brutto (wartość towarów 
zostanie ustalona według cen obowiązujących w Sklepie w dniu skanowania kodów QR). 
Zakupów na wskazaną kwotę Klient będzie mógł dokonać jednorazowo lub partiami 
w Sklepie lub dowolnym punkcie sprzedaży (stacjonarnym lub nie) na terenie Polski 
(prowadzonym przez Organizatora lub podmioty trzecie); 

d) zeskanować kody QR towarów, o których mowa w punkcie c) w Aplikacji SBS i dołączyć 
w Aplikacji zdjęcie (lub zdjęcia) dowodów zakupów (faktur VAT). Skanowanie kodów QR 
towarów oraz dołączenie dowodów zakupów powinno nastąpić w tym samym kwartale, 
w którym Klient dokonał zakupu towarów. Każdy kod QR można zeskanować tylko jeden 
raz. 

 
4. Spełnienie powyższych warunków uprawnia Klienta do zakupu pakietu powitalnego (dalej jako: 

Pakiet Powitalny) o wartości 500,00 zł brutto za cenę 1 zł brutto. W przypadku wyczerpania 
się Pakietów Powitalnych możliwość ich zakupu zostanie wyłączona przez  Nespertę, pozostaje 
to jednak bez wpływu na możliwość uczestnictwa Klienta w Programie SBS. 

 
5. Decyzję o chęci zakupu Pakietu Powitalnego lub rezygnacji z jego zakupu Klient podejmuje 

poprzez stosowne działania wyłącznie na stronie Sklepu.  
 
6. Pakiet Powitalny zostanie przesłany na koszt Nesperty na adres Klienta wskazany 

w zamówieniu. Możliwość wysyłki dotyczy wyłącznie terytorium Polski. 
 
7. Z chwilą podjęcia przez Klienta decyzji o (i) zakupie lub (ii) rezygnacji z zakupu Pakietu 

Powitalnego, Klient (i) otrzymuje dostęp na stronie Sklepu do towarów dedykowanych 
Klientom (towary sprzedawane wyłącznie w ramach Programu SBS) oraz (ii) zostaje 
Mu przyznany rabat w Sklepie na wszystkie dostępne towary w wysokości 2% wartości brutto, 
z zastrzeżeniem towarów dedykowanych Klientom, na które Klient otrzymuje rabat wynoszący 
15% wartości brutto.  
 
W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości – rabaty zostają udzielone także na te produkty 
marki Semilac, które nie posiadają kodów QR.  
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8. Powyższe rabaty przysługują Klientowi do końca kwartału kalendarzowego następującego 
po tym kwartale kalendarzowym, w którym Klient podjął decyzje o (i) zakupie lub (ii) rezygnacji 
z zakupu Pakietu Powitalnego. 

 
W celu utrzymania wysokości rabatów z punktu 7 w kolejnym kwartale kalendarzowym, Klient 
jest zobowiązany do dokonania w poprzedzającym go kwartale kalendarzowym (i) zakupu 
towarów marki Semilac posiadających kod QR na kwotę odpowiadającą co najmniej 
500 punktom (gdzie 1 punkt = 1 zł brutto, z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego 
punktu), (ii) zeskanowania kodów QR tych towarów w Aplikacji SBS w tym samym kwartale, 
w którym dokonano zakupu, (iii) dołączenia w Aplikacji SBS  faktury VAT za zakupione towary 
(w tym samym kwartale, w którym dokonano zakupu). Zakupu towarów marki Semilac 
posiadających kody QR Klienci mogą dokonywać w: 
a) Sklepie (wówczas są uprawnieni do zakupów tych towarów z rabatem, jeżeli uzyskali 

do niego prawo); 
b) stacjonarnych punktach sprzedaży prowadzonych przez Organizatora;  
c) dowolnym punkcie sprzedaży towarów marki Semilac prowadzonym przez podmioty 

trzecie (w takim przypadku o możliwość otrzymania rabatu należy spytać podmiot, który 
prowadzi dany punkt sprzedaży i realizuje własną politykę cenową).  

W celu przeliczenia kwoty zakupów na liczbę punktów – kwoty zakupów zaokrągla się 
do pełnych złotych w górę (np.: zakupy za 149,99 zł brutto, to 150 punktów).  
 
Ponadto, do obliczania wartości zakupów będą używane ceny obowiązujące w Sklepie w dniu 
skanowania kodów QR (niezależnie od wysokości przyznanego rabatu lub cen obowiązujących 
u podmiotów trzecich). Każdy kod QR można zeskanować tylko jeden raz. 

 
9. W przypadku niedokonania zakupów na kwotę wskazaną w punkcie 8 Klient traci rabaty 

na kolejny kwartał kalendarzowy.  
 
W kwartale kalendarzowym, w którym Klientowi nie przysługują rabaty, Klient może 
dokonywać zakupów towarów marki Semilac posiadających kod QR i tym samym – 
po osiągnięciu wymaganej liczby punktów wskazanych w pkt 8 – rabaty zostaną 
Mu przywrócone na bieżący i kolejny kwartał kalendarzowy. 
 

10. Na analogicznych zasadach jak wskazane powyżej (w punkcie 8-9), funkcjonuje drugi próg 
rabatowy, który wynosi odpowiednio 3% wartości brutto na towary marki Semilac, 
z zastrzeżeniem towarów dedykowanych Klientom, na które Klient otrzymuje rabat wynoszący 
25% wartości brutto.  

 
W celu osiągnięcia takiego poziomu rabatów Klient jest zobowiązany do dokonania zakupów 
i zeskanowania towarów marki Semilac posiadających kod QR na kwotę, pozwalającą  
mu na uzyskanie w danym kwartale kalendarzowym 1.500 punktów.  

 
11. W związku z występowaniem dwóch progów rabatowych, wartości rabatów przysługujących 

Klientom w poszczególnych kwartałach kalendarzowym mogą wzrastać lub spadać (w tym 
do zera) w zależności od liczby punktów zgromadzonych przez Klienta w danym kwartale 
kalendarzowym. Punkty zgromadzone w jednym kwartale kalendarzowym nie przechodzą 
na kolejny kwartał kalendarzowy. 

 
12. Towary, których kody QR zostaną zeskanowane w ramach Programu SBS nie mogą brać 

udziału w innych programach lub akacjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora 
lub podmioty z nim powiązane. 
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13. Powyższy Program zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony i może zostać zakończony 
w każdym czasie przez Organizatora z zachowaniem okresu wypowiedzenia na koniec kwartału 
kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym Organizator 
poinformuje Klientów o zakończeniu działania Programu. Oświadczenie woli w przedmiocie 
zakończenia Programu może przybrać dowolną formę, w tym w szczególności formę 
powiadomienia w Aplikacji lub na stronie Sklepu.  

 
14. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
W przypadku dokonywania zakupów towarów marki Semilac w Sklepie stosuje się także 
postanowienia regulaminu Sklepu dostępne pod adresem:  
https://semilac.pl/pl/sklep/regulamin. 

 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, w tym do zmiany 

zasad funkcjonowania Programu z zachowaniem okresu wypowiedzenia analogicznego 
do okresu wskazanego w pkt 12 powyżej. Zachowanie okresu wypowiedzenia nie jest 
konieczne w przypadku zmian regulaminu wynikających z dostosowania postanowień 
regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

 
16. Organizator ma prawo do natychmiastowego wyłączenia z Programu Klientów, którzy 

dopuszczą się naruszeń postanowień niniejszego regulaminu. 


