
Regulamin uczestnictwa w programie „wbrew dla profesjonalistów” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „wbrew dla profesjonalistów” 

dostępnym w sklepie internetowym www.wbrew.pl. Organizatorem jest Acoba Sp z o.o. z siedzibą w 

Chorzowie wpisana Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000363865 z 

kapitałem zakładowym: 5000,00 złotych, numer NIP: 6272707260, REGON: 241698867 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie w programie poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola w formularzu rejestracji klienta lub formularzu akceptacji zgód, 

dostępnym pod adresem https://wbrew.pl/prywatnosc-zgody 

2. Organizator ma prawo weryfikacji informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Przyjęcie do programu potwierdzone będzie mailem. 

4. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. 

5. Do programu mogą zgłosić się wyłącznie osoby i przedsiębiorstwa profesjonalnie świadczące 

usługi kosmetyczne lub prowadzące detaliczne punkty sprzedaży kosmetyków 

zarejestrowane jako klient sklepu wbrew.pl. 

6.  W ramach programu uczestnicy otrzymują: 

a. Możliwość dokonywania zakupów w sklepie wbrew.pl w specjalnych niższych cenach 

dostępnych tylko dla profesjonalistów 

b. Dostęp do cyklicznych akcji rabatowych 

c. Możliwość zakupu towarów i zestawów dedykowanych tylko dla uczestników 

programu 

d. Pierwszeństwo w uzyskaniu dostępu do informacji o nowościach, wyprzedażach, 

wydarzeniach 

7. Zgłaszając się do programu uczestnik wyraża zgodę na informowanie o ofertach wynikających 

z pkt 6 poprzez e-mail. Wycofanie niniejszej zgody równoznaczne jest z rezygnacją z 

uczestnictwa w programie. 

8. Warunkiem uczestnictwa w programie jest dokonanie zakupu na stronie wbrew.pl na kwotę 

minimum 50 zł co najmniej jeden raz na 3 miesiące.  

9. W przypadku niespełnienia warunku z pkt 8, uczestnictwo w programie zostaje zawieszone, a 

o ponowne przystąpienie uczestnik może starać się po dokonaniu co najmniej jednego 

zakupu w cenach regularnych. 

10. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie w każdym czasie. Organizator 

zobowiązuje się do niezwłocznej realizacji prośby. 

11. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z programu jak i zrezygnować z dalszego 

prowadzenia programu w każdym czasie, bez podania przyczyn. O takiej decyzji uczestnicy 

zostaną poinformowani mailowo.  

12. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie z wcześniejszym 

poinformowaniem uczestników drogą mailową. 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2020r 

 

http://www.wbrew.pl/

