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1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsze Warunki Programu Partnerskiego mają zastosowanie do każdego Kodu
Rabatowego / Vouchera otrzymanego od DepilConcept Polska działającej w imieniu i na
rzecz Partnera.
1.2 Beauty&Fun oznacza Brown Sugar Esthetical, Kamionka, ul. Zaleśna 1J, 05-502
Piaseczno, właściciela marki DepilConcept Polska (zwanego dalej „DepilConcept”)
1.3 Kod Rabatowy oznacza instrument, w formie elektronicznej, uprawniający posiadacza
Kodu Rabatowego (zwanego dalej „Posiadaczem Kodu Rabatowego”) do: otrzymania
Oferty Partnera od Partnera, albo w terminie wskazanym na Kodzie Rabatowy / Voucherze
(zwanym dalej „Terminem realizacji”).
1.4 Oferta Partnera oznacza towary lub usługi dostarczane Posiadaczowi Kodu
Rabatowego, Vouchera przez Partnera, zgodnie z informacjami na stronie Programu
Partnerskiego oraz na stronie Partnera (sklepu internetowego lub stacjonarnego Partnera).
1.5 Partner to niezwiązana z DepilConcept osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca
Ofertę Partnera, która upoważnia DepilConcept do przekazania informacji reklamowej
Kodu Rabatowego w imieniu i na rzecz Partnera. DepilConcept nie prowadzi sprzedaży ani
nie dostarcza Oferty Partnera. Umowa na dostawę i zakup Oferty Partnera będzie zawarta
między Tobą, a Partnerem, u którego Koda Rabatowy, Voucher zrealizujesz. DepilConcept
zajmuje się jedynie wystawianiem i dostawą Kodów Rabatowych do Państwa w imieniu i
na rzecz Partnera.
1.6 Niniejsze Warunki zostały zaktualizowane w dniu 22.09.2019. DepilConcept jako agent
Partnera, zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków
sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży
zostaną opublikowane on-line. Wersją obowiązującą dla Użytkownika jest wyłącznie ta
wersja Warunków, na którą Użytkownik wyraził zgodę podczas realizacji Kodu
Rabatowego.

2. Nabycie Kodu Rabatowego

2.1 Kupon mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są Klientami
DepilConcept Polska. Przed pobraniem Kodu Rabatowego należy zalogować się na stronie
www.depilcocnept.pl/partnerzy/
2.2 Kliknięcie przycisku „Pobierz Kod Rabatowy” spowoduje wysłanie Kodu Rabatowego
DepilConcept działającej w imieniu i na rzecz Partnera. Transakcja zostanie jednak
pomyślnie ukończona dopiero w momencie przejścia na stronę internetową lub sklepu
stacjonarnego Partnera, wg. zasad i regulaminu sklepu lub usługi Partnera.
3. Realizacja Kodu Rabatowego

3.1 O ile nie określono wyraźnie inaczej:
(a) Kod Rabatowy można zrealizować zgodnie z informacją dotyczącą Vouchera
(jednorazowo lub wielokrotnie);
(b) Kod Rabatowy można zrealizować wyłącznie u Partnera, a nie w salonach
DepilConcept;
(c) Kod Rabatowy jest ważny tylko dla jednej osoby;
(d) podczas realizacji Kodu Rabatowego u Partnera należy postępować zgodnie z
instrukcjami powiązanymi z Kuponem.

3.2 Wszystkie Kody Rabatowe przekazywane przez DepilConcept można zrealizować tylko
u Partnera.
3.3 W celu realizacji Kodu Rabatowego należy przedstawić go Partnerowi w Terminie
realizacji. Kod niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa. Kod
Rabatowy, którego ważność wygasła, nie można zrealizować, a Posiadaczowi Kodu
Rabatowego nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie.
3.4 O ile wyraźnie nie określono inaczej, Kod Rabatowy nie uprawnia Posiadacza Kodu do
otrzymania Oferty Partnera w określonym czasie. Sugerujemy jak najszybsze
skontaktowanie się z Partnerem celem uzgodnienia dogodnego terminu dostawy towarów
lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera. DepilConcept nie ma wpływu na termin
dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera.
3.5 W przypadku wymiany Kodu Rabatowego na towary lub usługi spoza Oferty Partnera
nie przysługuje Państwu prawo do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu
różnicy między wartością Oferty Partnera, a rzeczywistą wartością towarów lub usług
dostarczanych lub świadczonych na Państwa rzecz przez Partnera.
3.6 DepilConcept nie odpowiada za realizację, dostarczenie produktów lub usług oraz
reklamację Partnera.

4. Wykorzystanie Kodu Rabatowego

4.1 Kod Rabatowy można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy
czym Kod można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).
4.2 Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Kod Rabatowy. Ani DepilConcept, ani
Partner nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kody.
4.3 Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk,
danych adresowych lub danych kontaktowych; zobowiązują się Państwo również do
niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub
wykorzystania Kodu Rabatowego, jak również do niedopuszczania podejmowania takich
działań przez inne osoby.
4.4 Wszelkie próby realizacji Kodu sprzeczne z Warunki Programu Partnerskiego mogą
doprowadzić do unieważnienia Kodu Rabatowego, wedle uznania DepilConcept.
4.5 Zabrania się powielania Kodów Rabatowych.
4.6 Zabrania się profesjonalnego handlu Kodami Rabatowymi.

5. Anulowanie (i wyjątki), i problemy

5.1 Jeśli zrealizowali Państwo Kod Rabatowy, ale Partner nie dostarczył Oferty Partnera
zgodnie z zamówieniem lub jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące dostarczenia Oferty
Partnera, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Partnera. Dzieje się tak,
ponieważ to Partner, a nie DepilConcept, jest odpowiedzialny za dostarczenie Oferty
Partnera. DepilConcept zajmuje się jedynie dostarczaniem Kodów Rabatowych, działając
w imieniu i na rzecz Partnera. Jeśli jednak nie zdołają Państwo dojść z Partnerem do
porozumienia w sprawie wniesionych przez Państwa zastrzeżeń, DepilConcept, działając w
imieniu i na rzecz Partnera, może, na Państwa wniosek, pomóc rozwiązać zaistniały spór.

6. Odpowiedzialność za Ofertę Partnera

6.1 Należy zwrócić uwagę, że to Partner, a nie DepilConcept, jest:
6.1.1 sprzedawcą lub dostawcą Oferty Partnera;
6.1.2 stroną, która zawiera umowę z Posiadaczem Kodu Rabatowego w przypadku jego
realizacji; oraz

6.1.3 wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Posiadaczowi Kodu
Rabatowego Oferty Partnera oraz za samą Ofertę Partnera.

7. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność DepilConcept

7.1 DepilConcept, jako agent Partnera, oświadcza, że:
7.1.1 dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych
Warunków Programu Partnerskiego;
7.1.2 Kody Rabatowe są zadowalającej jakości i przydatne do celu, dla którego zostały
stworzone; oraz
7.1.3 nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie
świadczonych przez siebie usług.
7.2 DepilConcept nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem
Oferty Partnera. DepilConcept nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo,
użyteczność lub inne cechy przedmiotów objętych Ofertą Partnera.
7.3 DepilConcept nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku
wynikającego z niniejszych Warunków Programu Partnerskiego, jeśli spełnienie danego
obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.
8. Program Partnerski Beauty&Fun oznacza:

Program Partnerski Beauty&Fun (zwany dalej „Programem Partnerskim”) oznacza stronę
internetową, elektroniczne formy komunikacji lub usługi, lub dowolną lokalizację, w której
można nabyć Kod Rabatowy Partnera od DepilConcept. Portal, na którym DepilConcept
oferuje Kupony, jest własnością Brown Sugar Esthetical.

9. Postanowienia różne

9.1 Jeśli naruszą Państwo niniejsze Warunki Programu Partnerskiego, a DepilConcept nie
podejmie przeciwko Państwu żadnych działań, nie oznacza to, że DepilConcept zrzeka się
praw i środków prawnych mających związek z danym naruszeniem. DepilConcept
zachowuje prawo do podjęcia działań lub realizacji praw lub środków prawnych z tytułu
danego naruszenia lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem obowiązków wynikających z
niniejszych Warunków Programu Partnerskiego.

9.2 O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Warunkach Programu Partnerskiego,
wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej i
dostarczone pocztą elektroniczną (z wyjątkiem oświadczenia wysłanego do DepilConcept
w związku z podjęciem kroków prawnych) lub opłaconą przez nadawcę przesyłką
pocztową. Wszelkie oświadczenia kierowane do DepilConcept można wysyłać na adres
siedziby określony w punkcie 1.2.

9.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Programu Partnerskiego
zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność
i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków Programu
Partnerskiego, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione
przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu
ekonomicznego najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały postanowienia uznane
za nieważne lub niewykonalne.

9.4 Niniejsze Warunki Programu Partnerskiego podlegają przepisom prawa
obowiązującego w Polsce i zgodnie z nimi powinny być interpretowane, z wyłączeniem
przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. Wszelkie spory podlegać będą
wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.
9.5 Treści zawarte na stronie internetowej Programu Partnerskiego
www.depilconcept.pl/partnery mają wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.

