
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Sun Care – 10% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Sun Care – 10% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 01.07.2022 do dnia 31.08.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  

III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty z serii Sun Care za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w 
wysokości 10% ceny katalogowej Produktów z serii Sun Care. 

2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów z serii Sun Care. 

http://www.floslek.pl/


3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 
przeprowadzanymi przez Organizatora.   

4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 
udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 30.09.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 

 

 

http://www.floslek.pl/
http://www.floslek.pl/


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Dr Stopa 15% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Dr Stopa 15% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 01.07.2022 do dnia 31.07.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  

III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty z serii Dr Stopa za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w 
wysokości 15% ceny katalogowej Produktów z serii Dr Stopa. 

2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów z serii Dr Stopa. 

http://www.floslek.pl/


3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 
przeprowadzanymi przez Organizatora.   

4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 
udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 31.08.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 

 

 

http://www.floslek.pl/
http://www.floslek.pl/


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Arnica - 15% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Arnica - 15% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 01.07.2022 do dnia 17.07.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  

III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty z serii Arnica  za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w 
wysokości 15% ceny katalogowej Produktów z serii Arnica. 

2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów z serii Arnica. 

http://www.floslek.pl/


3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 
przeprowadzanymi przez Organizatora.   

4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 
udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 17.08.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 

 

 

http://www.floslek.pl/
http://www.floslek.pl/


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Lip Care – 30% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Lip Care – 30% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 01.07.2022 do dnia 31.07.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  

III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty z serii Lip Care za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w 
wysokości 30% ceny katalogowej Produktów z serii Lip Care. 

2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów z serii Lip Care. 

http://www.floslek.pl/


3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 
przeprowadzanymi przez Organizatora.   

4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 
udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 31.08.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

 

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 

 

http://www.floslek.pl/
http://www.floslek.pl/


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Mist Cream – 20% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Mist Cream – 20% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 16.07.2022 do dnia 31.07.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  

III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty z serii Mist Cream za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w 
wysokości 20% ceny katalogowej Produktów z serii Mist Cream 

2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów z serii Mist Cream.  

http://www.floslek.pl/


3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 
przeprowadzanymi przez Organizatora.   

4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 
udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 31.08.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

 

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 

 

http://www.floslek.pl/
http://www.floslek.pl/


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Adaptogen – 15% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Adaptogen – 15% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 01.07.2022 do dnia 15.07.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  

III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty z serii Adaptogen za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w 
wysokości 15% ceny katalogowej Produktów z serii Adaptogen. 

2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów z serii Adaptogen. 

http://www.floslek.pl/


3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 
przeprowadzanymi przez Organizatora.   

4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 
udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 15.08.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 

 

 

http://www.floslek.pl/
http://www.floslek.pl/


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Preparaty pod oczy ze świetlikiem – 10% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Preparaty pod oczy ze świetlikiem – 10% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 01.07.2022 do dnia 31.07.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  

III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty z serii Preparaty pod oczy ze świetlikiem za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do 
rabatu na zakupy w wysokości 10% ceny katalogowej Produktów z serii Preparaty pod 
oczy ze świetlikiem. 

http://www.floslek.pl/


2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów z serii Preparaty pod oczy ze 
świetlikiem. 

3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 
przeprowadzanymi przez Organizatora.   

4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 
udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 31.08.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 

 

http://www.floslek.pl/
http://www.floslek.pl/


REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Stop – ochrona przeciw owadom – 15% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Stop – ochrona przeciw owadom – 15% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 01.07.2022 do dnia 31.08.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  

III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty z serii Stop – ochrona przeciw owadom za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do 
rabatu na zakupy w wysokości 15% ceny katalogowej Produktów z serii Stop – 
ochrona przeciw owadom. 

http://www.floslek.pl/


2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów z serii Stop – ochrona przeciw 
owadom. 

3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 
przeprowadzanymi przez Organizatora.   

4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 
udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 30.09.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 

 

http://www.floslek.pl/
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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ – „Super promocja do 30% taniej” 

 Celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora wprowadza się 
zasady sprzedaży premiowej zwanej dalej ”Promocją”.  

I. Słownik użytych pojęć 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały 
następujące znaczenie: 

1. Organizator -Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek S. J., ul. Geodetów 154, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105842, REGON 010440910, NIP 951-00-
23-298; 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
charakterze konsumenta (zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego) nabywa od 
Organizatora przez Sklep Internetowy Produkty objęte Promocją; 

3. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora znajdujący 
się pod adresem internetowym: floslek.pl; 

4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału Uczestnika w 
Promocji „Super promocja do 30% taniej” 

5. Produkty – produkty marki FLOSLEK PHARMA, FLOSLEK oraz inne produkty 
oferowane do sprzedaży w ramach Promocji w Sklepie Internetowym;  

II. Zasady ogólne  

1. Promocja obowiązuje okresie od dnia 11.07.2022 do dnia 24.07.2022 lub do 
wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

2. Promocja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja skierowana jest do Uczestników. 
4. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie 
oraz we właściwych przepisach prawa polskiego.  

5. Uczestnicy i Organizator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na 
automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 612 ze zm.).  
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III. Warunki promocji  

1. Każdy Uczestnik nabywając Produkty: 

• FL0635 Hand Care Balsam do rąk kojący mleko ryżowe za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w 
wysokości 25% ceny katalogowej Produktu FL0635 Hand Care Balsam do rąk kojący 
mleko ryżowe 

• FL5907 Revive Nails odbudowujące serum do paznokci i skórek za pośrednictwem 
Sklepu Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy 
w wysokości 30% ceny katalogowej Produktu FL5907 Revive Nails odbudowujące 
serum do paznokci i skórek 

• FL6213 Skin Care Expert Sphere -3D Sferyczny krem z witaminą C za pośrednictwem 
Sklepu Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy 
w wysokości 20% ceny katalogowej Produktu FL6213 Skin Care Expert Sphere -3D 
Sferyczny krem z witaminą C 

• FL6230 Skin Care Expert Sphere -3D Nocna Maska głęboko nawilżająca za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do 
rabatu na zakupy w wysokości 20% ceny katalogowej Produktu FL6230 Skin Care 
Expert Sphere -3D Nocna Maska głęboko nawilżająca 

• FL4400 Peellove Peony Gommage peeling do twarzy za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w 
wysokości 30% ceny katalogowej Produktu FL4400 Peellove Peony Gommage peeling 
do twarzy 

• FL5110 Arnica Active stick pielęgnujący  za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
uzyskuje w czasie trwania Promocji prawo do rabatu na zakupy w wysokości 20% 
ceny katalogowej Produktu FL5110 Arnica Active stick pielęgnujący . 
 

2. Rabat udzielany jest na dowolną ilość Produktów. 
3. Zakupy w niniejszej Promocji mogą być łączone z innymi promocjami 

przeprowadzanymi przez Organizatora.   
4. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora wypłaty równowartości w gotówce 

udzielanego w ramach Promocji rabatu.   

IV. Informacje o Regulaminie i Promocji  

Informacje dotyczące Regulaminu i samej Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej floslek.pl.  

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności 
przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłanej listem 
poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” nie później niż 
do dnia 24.08.2022 przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data 
stempla pocztowego (data nadania pisma). Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie 
zostanie rozpatrzona. 

http://www.floslek.pl/


3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, okoliczności 
uzasadniające reklamację oraz żądania Uczestnika. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
reklamacji, przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 
pocztowego (data nadania). 

5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle listem poleconym 
na adres wskazany przez Uczestnika. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VI. Odpowiedzialność Organizatora  

Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do łącznej wartości 
nabytych przez Uczestnika Produktów.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie inne 
informacje dotyczące sprzedaży Produktów w ramach Promocji, w tym w 
szczególności zamieszczane w materiałach promocyjnych  mają charakter 
informacyjny. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu lub odwołania 
Promocji w każdym czasie. 

3. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej floslek.pl. 
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