
 
 
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
„GWARANCJA SATYSFAKCJI LUB ZWROT PIENIĘDZY” 

w sklepie internetowym eternel.pl, edycja październik 2017 r. 
 

1. W ramach promocji GWARANCJA SATYSFAKCJI LUB ZWROT PIENIĘDZY (dalej „Promocja”) sklep internetowy 
eternel.pl (dalej „Sklep”) oferuje możliwość zwrotu MACROVITA ARGAN & OLIVE HIALURONOWEGO 
ELIKSIRU PIĘKNA z arganowymi komórkami macierzystymi o pojemności 15 ml (kod produktu MV31418) 
(dalej „Kosmetyk”) zakupionego w okresie 25 września – 30 października 2017 r. na warunkach wskazanych 
w niniejszym regulaminie. 
 

2. Promocja obejmuje Kosmetyk zakupiony wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej 
http://www.eternel.pl z dostawą na terenie Polski.  
 

3. Ilość sztuk Kosmetyku w promocji opisanej niniejszym regulaminem jest ograniczona. Aktualna ilość 
Kosmetyków dostępnych w Promocji jest widoczna na stronach internetowych Sklepu (na karcie Kosmetyku). 
 

4. Warunki zwrotu Kosmetyku: 
 

a) Wartość zamówienia, w którym zakupiono Kosmetyk, musi wynosić co najmniej 200 zł. 
W zamówieniu mogą znajdować się również pozostałe kosmetyki z oferty Sklepu. 

b) Kosmetyk należy zwrócić w okresie 30 dni od daty zakupu (data na paragonie). Przez datę zwrotu 
uważa się dzień otrzymania zwracanego Kosmetyku przez Sklep. 

c) Kosmetyk może być otwarty i częściowo zużyty, przy czym zużycie Kosmetyku nie może przekraczać 
50% jego pierwotnej zawartości. 

d) Do jednego zamówienia spełniającego warunki wskazane w lit. a), można zwrócić maksymalnie 1 szt. 
Kosmetyku. 

e) Do zwracanego Kosmetyku należy załączyć prawidłowo wypełniony formularz zwrotu stanowiący 
załącznik do niniejszego Regulaminu (dalej „Formularz Zwrotu”) oraz kopię lub oryginał dowodu 
zakupu. 

f) Kosmetyk należy odesłać w oryginalnym opakowaniu na adres:  
eternel.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki 

g) Zwrot Kosmetyku następuje na koszt nabywcy. 
h) Środki pieniężne zostaną zwrócone przez Sklep niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo zwróconego 

Kosmetyku (tj. zgodnego z warunkami wskazanymi w niniejszym regulaminie) na rachunek bankowy 
wskazany w Formularzu Zwrotu. W przypadku opłacenia zamówienia bonem towarowym zwrot za 
zwracany Kosmetyk nastąpi w postaci uznania salda Klienta w Sklepie (jako środki do wykorzystania 
przy kolejnych zakupach) 

i) Możliwość zwrotu wygasa wobec Kosmetyku z zamówienia, które zostało choćby częściowo 
zwrócone w wyniku ustawowego uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym 
mowa w „Regulaminie sklepu internetowego eternel.pl”. 

 

5. Sklep nie jest zobowiązany odesłać zwróconego Kosmetyku w przypadku braku spełnienia przez osobę 
zwracającą Kosmetyk warunków promocji opisanych w niniejszym regulaminie. 
 

6. Uprawnienie do zwrotu Kosmetyku w ramach Promocji nie narusza uprawnień konsumenckich Klientów 
w odniesieniu do towarów wadliwych, wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta oraz 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności nie narusza uprawnienia Konsumenta do odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość. 
 

7. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego eternel.pl”. 
 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 września 2017 r. i obowiązuje do dnia 30 listopada 2017 r. 

  



Załącznik 

do Regulaminu 

 
 
 

FORMULARZ ZWROTU KOSMETYKU 
w ramach promocji  

„GWARANCJA SATYSFAKCJI LUB ZWROT PIENIĘDZY” 
 
 

data: ........./.........../....................... 
 
 
Niniejszym, w ramach udziału w promocji GWARANCJA SATYSFAKCJI LUB ZWROT PIENIĘDZY (dalej „Promocja”), 
zwracam MACROVITA ARGAN & OLIVE HIALURONOWY ELIKSIR PIĘKNA o pojemności 15 ml, zakupiony w sklepie 
internetowym eternel.pl (dalej „Sklep”) w zamówieniu nr (nr zamówienia w sklepie):  ……………………………..… 
 
Składam poniższe oświadczenia i akceptuję poniższe warunki w celu skutecznego zwrotu ww. kosmetyku: 
 

1. Wartość zamówienia, w którym zakupiono ww. kosmetyk, wynosiła co najmniej 200 zł 
2. Zakupiony krem zwracam w okresie 30 dni od daty zakupu (data na paragonie) 
3. Produkt może być otwarty i częściowo zużyty, przy czym zużycie zwracanego przeze mnie kosmetyku – 

zgodnie z warunkami promocji – nie przekracza 50% zawartości 
4. Do jednego zamówienia można zwrócić 1 szt. kremu objętego gwarancją satysfakcji. 
5. Kosmetyk odsyłam w oryginalnym opakowaniu na swój koszt na adres:  

MultiBOX24.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki 
6. Do niniejszego formularza załączam kopię lub oryginał dowodu zakupu. 
7. W przypadku zwrotu kosmetyku zgodnego z zasadami promocji proszę o zwrot środków na poniższy 

rachunek bankowy: 
 

• nr rachunku:  …………………………….……………………………………………………………………………. 
 

• prowadzony w banku: ………………………………………………………………………………………………. 
 

8. W przypadku opłacenia zamówienia bonem towarowym akceptuję fakt, że zwrot za zwracany kosmetyk 
nastąpi w postaci bonu towarowego lub uznania mojego salda w Sklepie, w celu wykorzystania przy 
kolejnych zakupach. 

9. Akceptuję fakt, że gwarancja satysfakcji wygasa wobec kosmetyku z zamówienia, które zostało chociażby 
częściowo zwrócone w wyniku ustawowego uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym 
mowa w regulaminie Sklepu. 

10. Akceptuję fakt, że Sklep nie odsyła zwróconego kosmetyku w przypadku nie spełnienia przeze mnie 
warunków Promocji. 

 
imię i nazwisko konsumenta:  ............................................................................................. 

 
 
 
 

……………………….………………. 
podpis Klienta 

 


