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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

„KALENDARZ ADWENTOWY” 
ważnej w dniach 01.12.2021 – 24.12.2021 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin promocji”) określa zasady Akcji promocyjnej „KALENDARZ ADWENTOWY” na produkty marki 

CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics („Akcja promocyjna”) 

 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest firma Prof.Cosmetica Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Sierakowska 29, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS nr.0000225079. 

 

3. Akcja promocyjna prowadzona jest dla Klientów Indywidualnych i Profesjonalnych od dnia 1.12.2021 r. do dnia 24.12.2021. 

 

4. Zasady akcji promocyjnej: 

• W dniach od 1.12.2021 do 24.12.2021 należy obserwować profil Chantarelle_Polska na platformie Instagram lub 

Facebook.  

• Codziennie o godz. 12:00 w południe na tym profilu będzie prezentowany kolejny preparat z oferty Chantarelle. Przez 24 

dni zaprezentujemy 24 preparaty do pielęgnacji domowej.  

• Jeżeli dniach 1-24.12.2021 Klient złoży zamówienie o wartości powyżej 300zł, a następnie w polu „Uwagi do 

zamówienia” wpisze słowo „kalendarz” – to do zamówienia Klienta zostanie dodany produkt za 1 zł. Dodany zostanie 

produkt prezentowany w dniu złożenia zamówienia na ww. profilach. 

 

5. Z Akcji promocyjnej wyłączone są Zestawy Świąteczne oraz sprzęt laserowy i akcesoria. 

Oznacza to, że wartość zamówienia powinna wynosić powyżej 300zł, ale nie wliczamy do tej wartości Zestawów Świątecznych i 

sprzętu laserowego i akcesoriów. Do wartości zamówienia wliczamy inne preparaty objęte promocją. 

 

6. Zamówienia na produkty objęte Akcją promocyjną można składać wyłącznie w e-sklepie www.chantarelle.pl, telefonicznie lub za 

pomocą e-maila. 

 

7. Zamówienia na produkty objęte Akcją promocyjną może składać wyłącznie  

- Klient Profesjonalny (gabinet kosmetyczny lub medycyny estetycznej, uczniowie i wykładowcy szkół kosmetycznych); 

- Klient Indywidualny 

W ramach akcji promocyjnej nie mogą dokonać zakupu hurtownie kosmetyczne.  

 

8. Inne kwestie związane z realizacją zamówienia, sposobami płatności, rodzajem wysyłki i zwrotami produktów są zawarte w 

ogólnym Regulaminie e-sklepu www.chantarelle.pl.  

 

9. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie firmy Prof. Cosmetica Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.chantarelle.pl  
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