
REGULAMIN PROMOCJI w sklepie online dermakrem.pl  

„Wybierz prezent do zakupów powyżej 100 zł” 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania 

produktów z aktualnej oferty  Synchroline w sklepie internetowym dermakrem.pl w ramach Promocji 

„Wybierz prezent do zakupów powyżej 100 zł” 

2. Organizatorem Promocji jest firma General Topics Polonia spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ( adres: ul. Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków), wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307359, 

posługująca się NIP: 677-23-08-876 („Organizator”). 

3. Promocja trwać będzie w okresie 16-22.12.2019z zastrzeżeniem §7. 

4. Miejscem Promocji jest sklep internetowy www.dermakrem.pl. 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 

1. Promocja - przygotowana przez General Topics Polonia. z siedzibą w Krakowie pod nazwą: 

„Wybierz prezent do zakupów powyżej 100 zł” 

oferta sprzedaży produktów Synchroline na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Rzecz – Produkt marki Synchroline będący w aktualnej ofercie sklepu internetowego dermkrem.pl, 

który objęty jest Promocją. 

3. Sklep – sklep internetowy www.dermakrem.pl 

§ 3 

Promocja opiera się o następujące zasady: 

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów z aktualnej oferty sklepu dermakrem.pl 

za kwotę większą lub równą 100 zł. 

2. Aby otrzymać jedne z dwóch prezentów należy: 

- przy realizacji zamówienia w „Koszyku” kliknąć w pole „Masz kod promocyjny” , następnie w 

okienku „Kod promocyjny” wpisać hasło: SYNCHROC  i zatwierdzić je klikając w buton „Dodaj”. 

Wtedy 2 szt. Synchrovitu C 5 ml zostaną dodane do zamówienia. 

- przy realizacji zamówienia w „Koszyku” kliknąć w pole „Masz kod promocyjny” , następnie w 

okienku „Kod promocyjny” wpisać hasło: SYNCHROEL  i zatwierdzić je klikając w buton „Dodaj”. 

Wtedy Synchrovit contour E&L 15 ml zostanie dodany do zamówienia. 

4. Produkty zakupione w ramach Promocji podlegają zwrotom i reklamacjom. 

5. Zwrot produktu nie oznacza rezygnacji z promocji. 

§ 4 

Promocja nie może łączyć się z innymi promocjami i kodami rabatowymi, ani outletem. 



§ 5 

Informacja o Promocji zawarta na w materiałach reklamowych  czy w mediach społecznościowych nie 

stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji 

Organizator nie odpowiada. 

§ 6 

Organizator ma prawo odwołać, skrócić lub wydłużyć okres trwania Promocji bez podawania 

przyczyn, poprzez usunięcie informacji o promocji ze sklepu internetowego dermakrem.pl 

§ 7 

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, klient może skierować 

pisemnie na poniższy adres w ciągu 3 dni od nabycia produktu celem rozpatrzenia zasadności skargi 

lub żądania. 

General Topics Polonia , ul. Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków  

§ 8 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. 

Zmiana zacznie obowiązywać od dnia publikacji na www.dermakrem.pl 

§ 9 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn 

leżących po stronie osób trzecich. 

2. Organizator udostępni Regulamin Promocji na dermkrem.pl oraz w siedzibie organizatora. 


