
REGULAMIN PROMOCJI „AKCJA BEZBOLESNA DEPILACJA W PAPARAZZI” 
KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN 

1. Promocja „Akcja BEZBOLESNA Depilacja w PAPARAZZI” dotyczy zabiegów 
depilacji/epilacji laserowej z oferty Paparazzi laser&beauty. 

2. W ramach promocji „Akcja BEZBOLESNA Depilacja w PAPARAZZI” klienci 
Paparazzi laser&beauty mogą: 

a) skorzystać z pojedynczego, bezpłatnego zabiegu testowego na jedną wybraną partię małą 
lub średnią, lub/i 

b) wykupić pakiet depilacji laserowej na 5 lub 10 zabiegów w promocyjnej cenie 
uwzględniającej rabat. 

3. Akcja pt. Bezbolesna depilacja laserowa, jest ofertą czasową, która obowiązuje od 
01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. godz. 23:59. Ostatnim dniem uprawniającym do wykupienia 
pakietów, o których mowa w pkt 2 lit. b)  jest dzień 31.12.2021 r., przy czym PAPARAZZI 
zastrzega sobie prawo do wydłużenia akcji w tym zakresie. 

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Paparazzi. 

5. Każda osoba chcąca skorzystać z bezpłatnego zabiegu testowego lub posiadająca 
wykupiony pakiet zabiegów zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. 

6. Zasady akcji promocyjnej: 

 

I. POJEDYNCZE ZABIEGI DEPILACJI LASEROWEJ 

a) W ramach promocji „Akcja BEZBOLESNA Depilacja w PAPARAZZI” klienci mogą 
skorzystać z pojedynczego, bezpłatnego zabiegu testowego na jedną wybraną partię małą lub 
średnią. 

Partie małe: górna warga, broda, baki, linia biała brzucha, brodawki sutkowe.  

Partie średnie: policzki, kark, stopy, dłonie, okolice bikini, szyja, pachy. 

b) Klient może skorzystać z pojedynczego zabiegu po wcześniejszej konsultacji z kosmetologiem 
i wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu. 
 
c) Klient w ramach akcji może skorzystać tylko z jednorazowej rezerwacji terminu, bez 
możliwości zmiany terminu lub przełożenia wizyty. 

 

 

II. PAKIETY DEPILACJI LASEROWEJ 

a) W ramach promocji „Akcja BEZBOLESNA Depilacja w PAPARAZZI” klienci 
Paparazzi laser&beauty mogą wykupić pakiet depilacji laserowej na 5 lub 10 zabiegów w 
promocyjnej cenie uwzględniającej rabat, o którym mowa w lit. d). 

b) Oferta jest ograniczona czasowo i dotyczy tylko zakupu pakietów depilacji laserowej.  



c) Promocja obejmuje wszystkie pakiety depilacji laserowej na 5 i 10 zabiegów oraz na 
wszystkie partie ciała: małą, średnią oraz dużą. 

d) W ramach akcji Bezbolesna depilacja laserowa przewidziano następujące rabaty: 

Kup pakiety na dowolne 2 partie ciała i zyskaj 20% rabatu na tańszą partię 

Kup pakiety na dowolne 3 partie ciała i zyskaj 30% rabatu na tańszą partię  

e) Aby skorzystać z promocji na wybrane pakiety depilacji laserowej należy łącznie (w 
jednym dniu) wykupić jeden pakiet podstawowy w regularnej cenie obowiązującej w 
PAPARAZZI oraz dalsze pakiety na drugą i kolejne partie ciała z uwzględnieniem rabatów, o 
których mowa w lit. d).  

f) Zabiegi w promocyjnej cenie można wykupić w recepcji Paparazzi lub dokonując 
przelewu na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres: 
recepcja@paparazzi.clinic. Numer rachunku do przelewu: 07 1140 1094 0000 4248 5600 1005. 
Tytuł przelewu: „Akcja bezbolesna Depilacja w Paparazzi - imię nazwisko - nazwa pakietu”. 

g) W przypadku płatności przelewem, wiążąca dla skorzystania z Promocji jest data 
wykonania przelewu, widoczna na dokumencie potwierdzającym płatność. 

h) Wykupione pakiety należy wykorzystać w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia 
zakupu pakietu obejmującego 5 zabiegów oraz 24 miesięcy w przypadku zakupu pakietu na 10 
zabiegów. Pierwszy zabieg należy wykonać w terminie maksymalnie 60 dni od dnia 
wykupienia pakietu. Po upływie okresu ważności pakietu lub w przypadku niewykonania 
pierwszego zabiegu w terminie 60 dni od dnia zakupu pakietu wszystkie niewykorzystane 
zabiegi uznaje się za wykonane. 

i) Jeden pakiet dotyczy jednej partii ciała wybranej podczas zakupu i nie można zmienić 
jej na inną przez cały okres ważności pakietu. 

j) Odwołanie wizyty z pakietu możliwe jest najpóźniej 24h przed jej planowanym 
terminem. Brak informacji o odwołaniu oraz nie przybycie na umówiony termin jest tożsame z 
odbyciem planowej wizyty bez możliwości zwrotu pieniędzy. 

 

 

 


