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REGULAMIN PROMOCJI 
„-15% NA BAZY SEMILAC” 

 
§ 1. Promocja 

 
1. Promocja „-15% na bazy Semilac” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez spółkę Nesperta 

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiańska 43, 60-149 Poznań, 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). 

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, odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: 
https://semilac.pl/pl/sklep/regulamin (dalej jako: Regulamin Sklepu). 

3. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie 
zakupu towarów. 

§ 2. Czas trwania Promocji  
 
Promocja obowiązuje w okresie od dnia 20 listopada 2020 r. do odwołania (według informacji 
zamieszczonych na stronie internetowej bazy.semilac.pl). 
 

§ 3. Zasady Promocji 
 

1. Każdy Kupujący, który wypełni quiz dostępny na stronie internetowej bazy.semilac.pl dotyczący 
najlepszego dopasowania bazy Semilac do swoich potrzeb („Quiz”), otrzyma na podany przez 
siebie adres e-mail unikatowy kod rabatowy. Kody Rabatowy ma postać kodu składającego się 
z cyfr, liter lub znaków specjalnych, które należy wpisać w przeznaczonym do tego miejscu podczas 
składania zmówienia w Sklepie.  

2. Kod rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki -15% na zakup jednej bazy Semilac, spośród 
produktów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji. 

3. Po wykorzystaniu kod rabatowy traci ważność. 
4. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji 

w przypadku wyczerpania się produktów promocyjnych. 
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 
6. Skorzystanie z Promocji związane jest subskrypcją usługi Newsletter, w ramach której Uczestnik 

otrzymuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje marketingowe o 
oferowanych produktach. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie materiałów 
marketingowych w dowolnym momencie. 
 

§ 4. Reklamacje 
 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi 
wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres korespondencyjny 
Organizatora: Nesperta sp. z o.o., ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek lub na adres e-mail: 
reklamacje@nesperta.com. 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe 
Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.  
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Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. 
Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 
 

§ 5. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem https://bazy.semilac.pl/pdf/regulamin_promocji.pdf 
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce 

prywatności dostępnej pod adresem https://bazy.semilac.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf. 
3. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny 

Organizatora: Nesperta sp. z o.o., ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek lub na adres e-mail: 
sklep@semilac.pl. 

4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie 
znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI 

 

Baza do lakierów hybrydowych semilac base 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych semilac care base keratyna + biotyna 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych semilac fiber base 7ml 
Baza/top do lakierów hybrydowych semilac base/top 2in1 7ml 
Pedicure base semilac 7ml 
Semilac baza do lakierów hybrydowych i żeli extend base 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych Semilac Smoother Base 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych Semilac BB Base Nude 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych Semilac BB Base Rose 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych Semilac Protect & Care Base 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych Semilac Dream Long Base 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych Semilac Sensitive Care Base 7ml 
Baza do lakierów hybrydowych Semilac Mineral Strong Base 7ml 
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