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I. Promocja „Black Friday – black week”

1. Organizatorem Promocji jest spółka “Anna” S.C. A. Trojanowska, A. Majchrzak ul. Jaworowa 34, 41940 Piekary Śl. miejsce Promocji: gabinet kosmetyczny „Ogród Urody” ul. Mickiewicz 25, 43-300
Bielsko-Biała,
2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 26.11.2021 do zakończenia
zbiegów (zgodnie z zaleceniami, procedurą, techniką wykonania danego zabiegu) w ramach wykupionych
pakietów
3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji
„Black Friday – black week ”
4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Promocji
na zasadach opisanych w regulaminie. Pakiet - zestaw takich samych usług oferowanych przez salon
kosmetyczny „Ogród Urody”.
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II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Aby otrzymać rabat w wysokości 50% należy w dniach: 26 listopada – 2 grudnia 2021 roku dokonać
zakupu wybranego pakietu zabiegów: endermologii i/lub depilacji laserowej.
2. Zakupu można dokonać bezpośrednio w salonie lub online: kontaktując się za pośrednictwem: emaila, telefonicznie lub poprzez media społecznościowe (dane kontaktowe dostępne w zakładce
kontakt w menu głównym).
3. Rabat zostanie naliczony od standardowych cen widocznych w cenniku i nie łączy się z innymi
promocjami czy zniżkami.
4. Każdy uczestnik może dokonać zakupu dowolnej ilości pakietów na zabiegi endermologii i/lub
depilacji laserowej.
5. Po dokonaniu zakupu, należy do 31.12.2021 ustalić termin wykorzystania pakietu - umawiając się na
wykupione zabiegi.
6. Pakiety, którym minął okres realizacji w ramach Promocji „Black Friday – black week”, będzie można
wykorzystać w terminie do 01.03.2022 roku, w sposób i na zasadach (mogą być inne od ustalonych w
ramach Regulaminu Promocji) ustalonych z organizatorem.
7. Zakupionego pakietu, nie można zwrócić, w szczególnych sytuacjach (np. gdy ze względów zdrowotnych
klient nie może mieć wykonanych zabiegów z pakietu) istnieje możliwość wymiany zakupionego pakietu, na
zabiegi z oferty gabinetu kosmetycznego „Ogród Urody”, o tej samej wartości lub przekazać go do
wykorzystania innej osobie.

