
 

REGULAMIN AKCJI „Dla nowych klientów” 

                                                             §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji o nazwie „Dla nowych klientów” zwanej dalej „Akcją” jest POPŁAWSKA 

GROUP Spółka Jawna 51-361 Wilczyce ul. Clareny 2, KRS 0000891508   (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

2. Czas trwania Akcji: od dnia 01.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. („Okres Obowiązywania”). 

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

Organizatora www.clarena.pl 

                                                      §2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

1.  W Akcji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz prawne, które prowadzą działalność 

gospodarczą, legitymujące się PKD o charakterze kosmetycznym. 

2. Do akcji mogą przystąpić  wyłącznie osoby, których numer NIP nie jest zarejestrowany w bazie 

klientów Clarena. 

3. Warunkiem skorzystania z Akcji jest zarejestrowanie się w bazie klientów Clarena , dostarczenie 

wymaganych dokumentów oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych marketingowych: kontakt 

telefoniczny, kontakt poprzez wiadomości sms oraz kontakt mailowy. 

4. Uczestnikiem Akcji może być osoba, która otrzymała Voucher upoważniający do wzięcia w udziału 

w Akcji. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od dołączenia do bazy 

klientów Clarena. 

6. W Akcji może wziąć udział również osoba wskazana przez uprawniony podmiot (w zamian za 

Klienta). 

7. Uczestnik może skorzystać z Akcji jednokrotnie. 

8. Akcja nie obejmuje konsumentów w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego. 

9.  Akcja upoważnia do skorzystania z 1 bezpłatnego, firmowego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi 

i dekoltu poprzedzonego profesjonalną diagnostyką określającą potrzeby skóry wraz z zaleceniami 

pielęgnacji domowej. 

10. Zabiegiem firmowym są procedury kosmetyczne wykonywane z zastosowaniem profesjonalnych 

kosmetyków Clarena oraz urządzeń kosmetycznych Rubica.  

11.W przypadku wykonywania zabiegów aparaturowych wymagających zastosowania jednorazowych 

modułów zabiegowych (kartridży) ich koszt pokrywa Uczestnik.  

12. Akcja nie obejmuje zabiegów wymienionych w załączniku numer 1 – Lista wyłączeń. 

http://www.clarena.pl/


13. Z Akcji można skorzystać w wybranym Firmowym Gabinecie Kosmetycznym Clarena, po 

wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu: Wrocław, ul. Clareny 2 – tel. 506 681 618, 

Warszawa, ul. Wilcza 72 – tel. 512 044 447, Kraków, ul. Górna 5 – tel. 782 720 124. Zapisy na zabieg 

w ramach Akcji są również dokonywane pod numerami tel.: 71 328 07 11, 71 722 03 37. 

14. Zapisów na zabiegi firmowe w ramach Akcji można dokonywać od dnia 1.07.2021 r. do dnia 

31.07.2021 r.  

15. Terminy zabiegów ustalane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń Uczestników. 

16. W przypadku braku wolnych terminów podczas Okresu Obowiązywania Akcji istnieje możliwość 

ustalenia terminu w 2022 roku. 

                                                          §3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.  Wszelkie treści zawarte 

w materiałach reklamowo – komercyjnych dotyczących Promocji mają jedynie charakter 

informacyjny.  

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

zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłoszenie do udziału w Akcji oznacza jednoczesną akceptację 

postanowień Regulaminu. 

3.  W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.07.2021 

 

ZAŁĄCZNIK 1 – LISTA WYŁĄCZEŃ 

Z Akcji wyłączone są wymienione poniżej zabiegi: 

- henna, laminacja brwi i rzęs 

- depilacja twarzy i ciała 

- makijaż 

- makijaż permanentny 

- manicure oraz zabiegi pielęgnacyjne dłoni 

- pedicure oraz zabiegi pielęgnacyjne stóp 

- zabiegi na ciało 

- zabiegi trychologiczne 

 

ZAŁĄCZNIK 2 – LISTA ZABIEGÓW 

Podczas Akcji można skorzystać z następujących zabiegów: 

Zabiegi pielęgnacyjne 

- Kompleksowy zabieg nawilżający 



- Zabieg ujędrniająco-odmładzający 

- Diamentowy zabieg modelujący 

- Kawiorowy zabieg przeciwstarzeniowy 

- Kompleksowy zabieg na trądzik różowaty 

- Matujący zabieg przeciwtrądzikowy 

- Stymulujący zabieg przeciwstarzeniowy 

- Witaminowy zabieg rozjaśniający 

- Regenerujący zabieg probiotyczny 

- Łagodzący zabieg dla skóry wrażliwej 

- Odmładzający zabieg na okolice oczu 

 

Zabiegi złuszczające 

- Algaplant Peel 

- TCA Frozen Frappe 

- Eksfoliacja kwasami Acid Line 

- 5% Retinol Ekspance 

 

Zabiegi aparaturowe 

- Mezoterapia igłowa 

- Mezoterapia bezigłowa 

- Mezoterapia hybrydowa 

- Mezoterapia mikroigłowa Mesopenem 

- Radiofrekwencja RF 

- Thermofrax 

- Oxygenius 

- Hydrogenius 

- Karboksyterapia 



 

 

                                                                                        

 


