Regulamin akcji promocyjnej „COLORWEEKS BY OPI – Lato Pełne Koloru”
§ 1 Organizator i Promocja
1. Akcja promocyjna „COLORWEEKS BY OPI – Lato Pełne Koloru” („Akcja”) rozpoczyna
się w dniu 17 lipca 2017 roku o godzinie 00:01 i trwa do 25 sierpnia 2017 roku do
godziny 23:59.
2. Akcja podzielona jest na 6 akcji tygodniowych, które będą się odbywały
w następujących terminach:
17-21 lipca – tydzień niebieski
24-28 lipca – tydzień różowy
31 lipca – 4 sierpnia – tydzień czerwony
7-11 sierpnia – tydzień żółty
14-18 sierpnia – tydzień zielony
21-25 sierpnia – tydzień pomarańczowy
3. Organizatorem Akcji jest Beauty In Sp. z o.o., 90-203 Łódź, ul. Pomorska 41
(„Organizator”).
4. Akcja COLORWEEKS BY OPI – Lato Pełne Koloru skierowana jest do nowych lub
obecnych klientów (salonów profesjonalnych pracujących na marce OPI), którzy
zakupią jeden z dwóch promocyjnych pakietów OPI (Pakiet Basic lub Pakiet Premium
z Lampą LED) w czasie trwania Akcji, a tym samym zadeklarują swój udział w Akcji
drogą mailową na adres colorweeks@opinails.pl i bezpośrednio u Opiekuna Marki OPI
w danym regionie.
5. W ramach Akcji salony uczestniczące będą zobligowane do zaproponowania swoim
klientom specjalnych ofert przy zabiegach GelColor by OPI.
6. Każdy z 6 tygodni Akcji LATO Z COLORWEEKS by OPI to inna oferta:

17–21 lipca: tydzień niebieski – rabat na usługę GelColor by OPI
24–28 lipca: tydzień różowy – usługa pilingu przy zabiegu
GelColor by OPI gratis!
31 lipca-4 sierpnia: tydzień czerwony – masaż dłoni przy zabiegu
GelColor by OPI gratis!
7–11 sierpnia: tydzień żółty – rabat na usługę GelColor by OPI
14–18 sierpnia: tydzień zielony – zniżka na kolejny, dowolny zabieg OPI
21–25 sierpnia: tydzień pomarańczowy – lakier-miniaturka po zabiegu GelColor by OPI dla
pierwszych 30 klientek gratis!

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian zasad podczas trwania
Akcji.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każdy salon, który w
czasie trwania Akcji (17.07.2017 – 25.08.2017 r.) zakupi jeden z dwóch pakietów
GelColor (Pakiet Basic lub Pakiet Premium z Lampą LED) w specjalnych, atrakcyjnych

cenach i zaproponuje swoim klientom specjalne oferty w każdym tygodniu Akcji,
liczonym od dnia przystąpienia do Akcji COLORWEEKS BY OPI – Lato Pełne Koloru.
§ 3. Zasady Promocji
1. Salon zaproponuje swoim klientom w czasie trwania Akcji COLORWEEKS BY OPI – Lato
Pełne Koloru specjalne oferty i zniżki, opisane w § 1 p. 6.
2. Klientowi salonu przysługuje prawo do zniżek wyznaczonych indywidualnie i według
możliwości przez salony uczestniczące w Akcji. Salony poinformują swoich klientów
o uczestnictwie w Akcji za pośrednictwem ulotek i plakatów, udostępnionych
w salonie, informacji umieszczonych na profilu salonu na Facebooku bądź SMS-ów
z zaproszeniem do Akcji.
3. Zniżki proponowane przez salony są zależne od możliwości i decyzji kierownictwa
danego salonu, nie podlegają ujednoliceniu.
4. Za wielkość rabatów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Organizator nie pokrywa kosztów usług dodatkowych, wykonywanych w ramach
specjalnych ofert Akcji COLORWEEKS BY OPI – Lato Pełne Koloru. Koszty te w całości
pokrywa salon uczestniczący w Akcji.
6. Aby skorzystać z promocyjnych ofert w tygodniach Akcji COLORWEEKS, klient
powinien zgłosić się do wybranego przez siebie salonu, uczestniczącego w Akcji
(adresy salonów uczestniczących będą publikowane na stronie: www.colorweeks.pl)
i skorzystać z zabiegu GelColor by OPI.
7. Salon uczestniczący w Akcji zgadza się na ustalone przez Organizatora zasady
dotyczące konieczności przyznawanych zniżek czy promocji (dodatkowa usługa
gratis) i w pełni się do nich stosuje.
8. Jeden klient, w trakcie tygodni Akcji COLORWEEKS BY OPI – Lato Pełne Koloru, może
zgłosić się do wybranego salonu uczestniczącego w Akcji dowolną ilość razy.
9. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi na terenie salonu
uczestniczącego w Akcji.
10. Zniżki czy oferty promocyjne nie podlegają wymianie na pieniądze, inne produkty ani
nie uprawniają do otrzymania produktu za darmo (o ile nie jest to ustalone przez
Organizatora Akcji, patrz: tydzień perłowy Akcji)
11. Oferty specjalne w salonach obowiązują wyłącznie w czasie trwania Akcji.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane na adres Organizatora: Beauty In
Sp. z o.o., 90-203 Łódź, ul. Pomorska 41, z dopiskiem „COLORWEEKS BY OPI REKLAMACJA”, w terminie do dnia 8 września 2017 roku (decyduje data stempla
pocztowego). Reklamacje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko klienta oraz jego dokładny adres
zamieszkania i numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do
wniesienia reklamacji i określenie żądania.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty
wpłynięcia reklamacji.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.colorweeks.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji COLORWEEKS BY OPI – Lato Pełne Koloru,
a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Łódź, dn. 14.07.2017 r.

