
REGULAMIN PROMOCJI "Przejdź na elektroniczną wersję gazetki i zyskaj 100 zł rabatu". 

  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie "Przejdź na elektroniczną wersję gazetki i zyskaj 100 zł rabatu", 

zwanej dalej „Promocją” jest Poplawska Group Sp. z o.o. Sp. k. 51-361 Wilczyce ul. Clareny 2, KRS 

0000302611 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Czas trwania Promocji: od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.11.2020 r. („Okres Obowiązywania”).  

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej 

Organizatora www.clarena.pl. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy  Klient  (osoba  fizyczna  mająca  pełną zdolność  do 

czynności  prawnych, zarejestrowana w bazie klientów profesjonalnych firmy Poplawska Group 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia promocji, posiadająca w przedmiocie działalności usługi kosmetyczne), 

który w okresie trwania promocji wyrazi zgodę na zmianę formy otrzymywania ofert promocyjnych 

Clarena z tradycyjnej, papierowej wersji dystrybuowanej drogą pocztową na wersję elektroniczną, 

otrzymywaną za pomocą wiadomości e-mail oraz do pobrania jej ze strony internetowej 

www.clarena.pro  

2. Każdy uczestnik, który wyrazi zgodę na zmianę formy otrzymywania ofert promocyjnych Clarena na 

wersję elektroniczną, otrzyma 100 zł rabatu na zakup kosmetyków Clarena. Z promocji wyłączone są 

maski w płatach, woski do depilacji, henny (za wyjątkiem henny Colourcil Efecto) oraz Mesoshine BB. 

4. Uczestnik może wykorzystać 100 zł rabatu jednorazowo (rabat nie może być rozłożony na kilka 

zamówień) dokonując zakupów w firmie Poplawska Group do 31.12.2020 r.  

5. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji jednokrotnie, tj. tylko raz może skorzystać z 

rabatu 100 zł. 

6. Promocja dotyczy kosmetyków marki Clarena z oferty regularnej oraz wyprzedażowej. Promocja 

łączy się z comiesięczną ofertą promocyjną – gazetką. Towary objęte Promocją zostają nazwane dalej 

w  Regulaminie łącznie „Produktami” lub każdy z osobna „Produktem” - w zależności od kontekstu. 

7. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnik może z niej skorzystać dokonując zakupów 

dowolnym oferowanym przez organizatora kanałem sprzedaży (telefonicznie, mailowo oraz w 

Firmowych Salonach Sprzedaży w Warszawie i Wrocławiu-Wilczycach). Warunkiem skorzystania z 

promocji jest uprzednie wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów drogą elektroniczną. 

Każdorazowo należy o tym fakcie poinformować sprzedawcę – ustnie w przypadku zamówienia 

telefonicznego, przy zamówieniu internetowym dopisując informację o chęci wykorzystania rabatu w 

uwagach do zamówienia 

http://www.clarena.pl/
http://www.clarena.pro/


8. Uczestnik, który wyrazi zgodę na przekazywanie materiałów drogą elektroniczną, nie będzie mógł 

ponownie otrzymywać ich w formie papierowej. 

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają jedynie charakter 

informacyjny. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest 

zapoznać się z treścią  Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień 

Regulaminu. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

produktów ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2020 r. 


