
 

Regulamin promocji „Show your wildness” 

 

§ 1 

1. Organizatorem promocji „Show your wildness” (dalej Promocja) jest Euphora Paese Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 

Kraków, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000909571, wysokość kapitału zakładowego 620.000,00 

zł (w całości opłacony), numer NIP 679-299-26-28, numer REGON 120814037, adres korespondencyjny: ul. Wielicka 28, 

30-552 Kraków, zwana dalej Organizatorem. 

2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w trakcie trwania Promocji zakupi produkty, o których mowa 

w §3 ust. 2 w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.paese.pl (dalej Sklep Organizatora). 

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia „Warunków sprzedaży w sklepie 

internetowym PAESE” dostępnym pod adresem https://paese.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html 

 

§ 2 

Promocja trwać będzie od 30.11.2022 r. do 10.12.2022r.  

§ 3 

1. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który dokona zakupu w Sklepie Organizatora produktu o nazwie „Zestaw show 

your wildness”, otrzyma 20% rabatu od regularnej ceny sprzedaży na ten produkt oraz na każdy kolejny produkt objęty 

promocją, o którym mowa w §3 ust. 2. Rabat udzielany będzie w ramach danego zamówienia w którym zamawiany jest 

produkt „Zestaw show your wildness”, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, nie może być wykorzystany w 

przypadku składania dwóch lub większej ilości odrębnych zamówień. 

2. Promocja obowiązuje na następujące produkty:  

a. „Zestaw show your wildness” 

b. „Rozświetlacz Dewy Sunrise” 

c. „Róż do policzków Sun Kissed” 

d.  „Bronzer Warm Sunset” 

e. „Paleta cieni do powiek Natural Wildness” 

3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi, kodami rabatowymi.  

 

§ 4 

W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży w zakresie produktu „Zestaw show your wildness” nabytego w  

ramach danego zamówienia w ramach Promocji Uczestnik otrzyma zwrot ceny sprzedaży w kwocie pomniejszonej o wartość 

przyznanego rabatu na inne produkty objęte Promocją w ramach tego zamówienia chyba, że odstąpienie od umowy sprzedaży 

będzie dotyczyć wszystkich produktów nabytych w danym zamówieniu w ramach Promocji. 

§ 5 

1. Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem www.paese.pl. 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

 

Kraków, 29.11.2022 r. 
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