
 

Strona 1 z 2 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Zmieniaj się jak Margaret” 
 

 

§ 1. Promocja 
1. Promocja pod nazwą „Zmieniaj się jak Margaret” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez 

spółkę Nesperta sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, ul. Rejtana 12A, 62-030 Luboń, NIP: 7792413878, 

REGON: 302436962, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463701, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym 

przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://semilac.pl/pl/ (dalej jako: 

Sklep). Dla uniknięcia wątpliwości Promocja obejmuje sprzedaż dokonywaną wyłącznie na polskiej 

wersji Sklepu. 

2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin 

Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących 

zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, pełne zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu 

dostępnego pod adresem https://semilac.pl/pl/sklep/regulamin (dalej jako: Regulamin Sklepu). 

Wyrażenia pisane z wielkich liter a niezdefiniowane w Regulaminie Promocji mają znaczenie nadane im 

w Regulaminie Sklepu. 

3. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów detalicznych (dalej jako: Kupujący), dokonujących  

w Sklepie zakupu co najmniej dwóch, dowolnych z niżej wskazanych Produktów, to jest:  

a) Efektu kameleona SemiFlash Chameleon Bee Mystery 01;  

b) Efektu kameleona SemiFlash Chameleon Violet Shell 02;  

c) Efektu kameleona SemiFlash Chameleon Green Venom 03;  

d) Efektu kameleona SemiFlash Chameleon Amazing Frog 04;  

e) Efektu kameleona SemiFlash Chameleon Purple Viper 05;  

f) Efektu kameleona SemiFlash Chameleon Antique Cicada 06;  

g) Efektu lustra SemiFlash Mirror Blue Dragonfly 07;  

h) Efektu holo SemiFlash Holo Instinct 08;  

i) Efektu lustra SemiFlash Metallic 09;  

j) Semilac Flash Galaxy Forest&Blue 660;  

k) Semilac Flash Galaxy Gold&Green 661;  

l) Semilac Flash Galaxy Ginger&Green 662;  

m) Semilac Flash Galaxy Azzure&Green 663;  

n) Semilac Flash Galaxy Green&Purple 664;  

o) Semilac Flash Galaxy Purple&Rosa 665;  

p) Semilac Flash Galaxy Blue&Purple 666;  

q) Semilac Flash Galaxy Brown&Gold 667; oraz 

r) Semilac Flash Galaxy Silver&Rosa 668  

(dalej łącznie jako: Pyłki). 

 

§ 2. Czas trwania Promocji  
Promocja obowiązuje od dnia 06 września 2017 r. do dnia 13 września 2017 r. włącznie. 

 

§ 3. Zasady Promocji 
1. Kupujący, który w czasie trwania Promocji złoży w Sklepie zamówienie na co najmniej 2 (dwa) 

dowolne Pyłki, otrzyma możliwość zamówienia w ramach realizacji danej transakcji – tj. za każde 

zamówione 2 (dwa) Pyłki - jednego topu, w postaci Semilac Top No Wipe (dalej jako: Produkt 

Promocyjny), za cenę jednostkową Produktu Promocyjnego wynoszącą 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 
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netto. Jedno zamówienie złożone w Sklepie nie może obejmować więcej niż 1 (jednego) Produktu 

Promocyjnego.  

2. Produkt Promocyjny nabyty przez Kupującego - zgodnie z ust 1. powyżej - zostanie mu dostarczony 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu, łącznie z pozostałymi Produktami nabytymi przez tego 

Kupującego w ramach danej transakcji. 

3. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora przed końcem upływu czasu, o którym 

mowa § 2. powyżej w przypadku wyczerpania się Produktów Promocyjnych u Organizatora. 

4. Promocja nie może być łączona z innymi prowadzonymi przez Organizatora promocjami. 

 
§ 4. Reklamacje 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi 

wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres Organizatora: Nesperta sp. z o.o., 

ul. Rejtana 12A, 62-030 Luboń lub na adres e-mail: sklep@semilac.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe 

Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, 

aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin  

na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 

 

§ 5. Odstąpienie od Umowy 
W ramach Promocji. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze Sklepem wyłącznie 

odnośnie zakupionych Pyłków łącznie z Produktem Promocyjnym. Dla uniknięcia wątpliwości nie jest 

możliwe odstąpienie od umowy jedynie w zakresie Pyłków z zachowaniem Produktu Promocyjnego. W 

pozostałym zakresie do odstąpienia zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Sklepu. 

 
§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://semilac.pl/pl/sklep/. 

2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres na adres Organizatora: 

Nesperta sp. z o.o., ul. Rejtana 12A, 62-030 Luboń lub na adres e-mail: sklep@semilac.pl. 

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie 

znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 
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