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REGULAMIN PROMOCJI 

§ 1 

ORGANIZATOR 
Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Prezent za 1 zł”, zwanej dalej „Promocją”, jest Yvette Laboratory  

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), ul. Legnicka 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000655689, NIP: 8971833103, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 

CZAS TRWANIA 
Promocja obowiązuje od 26.05.2021 do 31.05.2021 lub do wyczerpania zapasów.  

 

§ 3 

WARUNKI 
1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie PLN i jest dostępna 

w 2 kanałach sprzedaży: 

• E-mail - poprzez wysłanie zamówienia na adres yvette@yvettelab.pl. 

• Telefonicznie - kontakt z Handlowcem pod nr. tel.: +48 722 060 717 i +48 720 898 331 

2. Promocja skierowana jest wyłącznie do Profesjonalistów. 

3. Formularz Rejestracyjny umożliwiający rejestrację wśród Profesjonalistów znajduje się pod adresem 

https://yvettelab.pl/rejestracja-dla-profesjonalistow. 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

5. Uczestnik, przystępując do Promocji, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik, biorąc udział w Promocji potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 

go  do udziału w Promocji. 

 

§ 4 

ZASADY PROMOCJI 
 

1. W ramach Promocji, po spełnieniu określonych warunków, Uczestnik otrzymuje możliwość zakupy 

wybranych produktów w cenie 1 zł. 

2. Uczestnik otrzymuje możliwość wyboru formy Promocji: 

a. Przy zamówieniu o wartości min. 350 zł brutto, Swiss H2O Cream (50 ml) w cenie 1 zł brutto lub 

Hyalusphere Totalcream (50 ml) w cenie za 1 zł brutto oraz przy zamówieniu o wartości min. 420 

zł brutto, Swiss H2O Cream 200 ml w cenie 1 zł brutto. 

b. Przy zakupie 3 dowolnych opakowań masek algowych, czwarta maska w cenie 1 zł brutto. 

c. Do każdego zamówionego produktu objętego Promocją, wybrany kosmetyk 100 ml w cenie 1 zł                      

brutto. 
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Produkty objęte Promocją:  

-> żel, tonik lub mleczko (500 ml) 

-> krem (50 i 200 ml) 

-> serum (10 x 3 ml) 

-> maska (200 ml) 

 

Kosmetyk 100 ml w cenie 1 zł: 

-> Age Control Gel 

-> Age Control Lotion 

-> Swiss H2O Gel 

-> Swiss H2O Lotion 

-> Subtile Lotion 

-> Tender Eye Biliquid 

 

3. Formy Promocji nie łączą się ze sobą. Uczestnik podczas składania zamówienia decyduje o wyborze formy 

Promocji. 

 

§ 5 

POZOSOTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://www.yvettelab.pl. Wszelkie inne informacje związane z Promocją mają jedynie charakter pomocniczy. 

 

 

 


