Skrócony opis i regulamin promocji „Kup krem lub serum z prezentem”
Skrócony opis:
Jak skorzystać z promocji "Kup krem/ serum z prezentem"?
1. Promocja " Kup krem lub serum z prezentem" dotyczy kremów lub serum o pojemności 50 ml oraz
20 ml ze sklepu internetowego www.yappco.bio.
2. Dodaj do koszyka dowolny krem lub serum, o którym mowa w pkt 1.
3. W uwagach do zamówienia, podczas finalizacji zakupu, wpisz jaki chcesz otrzymać gratisowy
kosmetyk.
4. Gratisowy kosmetyk, o którym mowa w pkt 3, musi być wybrany spośród szamponów lub żeli pod
prysznic, oferowanych w sklepie internetowym www.yappco.bio.
5. Do jednego kremu lub serum, może być wybrany jeden kosmetyk gratisowy.
6, Przy wielokrotności zakupu kremów lub serum, możesz otrzymać wielokrotność gratisowych
kosmetyków.
4. Promocja "Kup krem lub serum z prezentem" nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja “ Kup krem lub serum z prezentem” obowiązuje od 04.02.2022 r. od godziny 15:00 do
15.02.2022 do godziny 11:59.
Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą "Kup krem lub serum z prezentem" („Promocja”) jest YAPPCO
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000573032, NIP 9482604438, REGON 362381036 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.yappco.bio („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy kremów lub serum o pojemności 50ml oraz 20ml ze sklepu internetowego
www.yappco.bio:
• głęboko nawilżający krem do twarzy na dzień, 50ml
• głęboko nawilżający krem do twarzy na noc, 50ml
• zwalczający oznaki starzenia, nawilżający krem do twarzy na dzień, 50ml
• zwalczający oznaki starzenia, nawilżający krem do twarzy na noc, 50ml
• hipoalergiczny, nawilżający krem do twarzy, 50ml
• głęboko nawilżający krem pod oczy, 20ml
• ekstremalnie nawilżająca kuracja twarzy, 20ml
• liftingująca kuracja wokół oczu, 20ml
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w
rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym
transakcji w postaci jednorazowego zakupu przynajmniej jednego kremu lub serum wymienionego w
pkt. 3 oraz zaakceptują niniejszy regulamin.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony
do bezpłatnego otrzymania dowolnie wybranego szamponu lub żelu pod prysznic (zwanego dalej
Gratisem), oferowanego w sklepie internetowym www.yappco.bio:
• żel pod prysznic formuła micelarna, regenerujący, 200ml
• żel pod prysznic formuła micelarna, hipoalergiczny, 200ml
• żel pod prysznic formuła micelarna, głęboko nawilżający, 200ml
• micelarny, regulujący sebum szampon do włosów przetłuszczających się, 200ml
• micelarny, odżywczy szampon do włosów normalnych i cienkich, 200ml
• micelarny, regenerujący szampon do włosów suchych i zniszczonych, 200ml.
6. Uczestnik Promocji, może w niej brać udział na poniższych zasadach:
a)
W przypadku zakupu jednego kremu lub serum wymienionego w pkt. 3, Uczestnik Promocji
będzie uprawniony do otrzymania jednego Gratisu.
b)
W przypadku zakupu wielokrotności kremów lub serum wymienionych w pkt. 3 w ramach
jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do otrzymania tej samej wielokrotności
Gratisu.

Przykład 1 zakupu:
Produkt zakupiony
1. Krem do twarzy, hipoalergiczny, nawilżający
Otrzymany Gratis
1. Szampon micelarny odżywczy, do włosów normalnych i cienkich, 200ml
Przykład 2 zakupu:
Produkt zakupiony
1. Krem do twarzy, głęboko nawilżający, na dzień
2. Krem do twarzy, głęboko nawilżający, na noc
Otrzymany Gratis
1. Micelarny szampon odżywczy, do włosów normalnych i cienkich, 200ml
2. Micelarny żel pod prysznic. hipoalergiczny, nawilżający, 200 ml

cena brutto
74,00 zł
0,00 zł

cena brutto
74,00 zł
74,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

7. Uczestnik Promocji musi podczas finalizacji zakupu w uwagach do zamówienia, wpisać jaki chce
otrzymać gratisowy kosmetyk, wymieniony w pkt 5.
8.Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
9. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych
funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi,
obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania
innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji
chce skorzystać.
10. Promocja “Kup krem lub serum z prezentem” obowiązuje od 04.02.2022 r. od godziny 15:00 do
15.02.2022 do godziny 11:59.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4
niniejszego regulaminu.
12. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy
sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest
uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu
promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od
umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej
transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient
odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej
transakcji.
13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.yappco.bio/.
14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu
rękojmi.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich
zgłoszenia.
16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2022 r.

