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Strona ofert specjalnych Nu Skin 
REGULAMIN 

 

WAŻNE: NIEKTÓRE PRODUKTY UMIESZCZONE NA STRONIE OFERT SPECJALNYCH TRACĄ WAŻNOŚĆ W CIĄGU 

KILKU KOLEJNYCH MIESIĘCY, ALE ICH OKRES TRWAŁOŚCI PO ZAKUPIE BĘDZIE WYNOSIŁ JESZCZE CO NAJMNIEJ 

DWA (2) MIESIĄCE. 

 

Korzystanie ze Strony ofert specjalnych Nu Skin podlega następującym warunkom: 

 

1. Strona ofert specjalnych Nu Skin dostępna pod adresem: https://www.nuskin.com („Strona ofert specjalnych”) 

to strona, która będzie dostępna okresowo i na której będą znajdowały się produkty aktualnie objęte promocją 

(„Produkty”), a także dotyczące ich zniżki („Zniżki”). Na Stronie ofert specjalnych dostępne są 4 rodzaje 

Produktów: 

a. Poprzednie wersje produktów, których opakowanie lub formuła zostały lub zostaną zmienione na nowe  

b. Produkty, w przypadku których zbliża się termin ważności 

c. Produkty lub markowe artykuły Nu Skin, które wkrótce zostaną wycofane  

d. Produkty lub markowe artykuły Nu Skin aktualnie objęte promocją  

Strona ofert specjalnych będzie regularnie aktualizowana, by uwzględniać nowe Produkty. Gdy Zniżka na Produkt 

przestanie obowiązywać, zostanie on usunięty ze Strony ofert specjalnych.  

2. Następujące rynki EMEA Nu Skin („Rynki EMEA Nu Skin”) będą miały swoje indywidualne Strony Ofert 

Specjalnych: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, 

Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 

Wielka Brytania. Produkty dostępne na Stronie Ofert Specjalnych oraz czas ich dostępności mogą różnić się w 

zależności od Rynku EMEA Nu Skin. Może się zdarzyć, że w danym kraju w danym momencie nie będzie dostępna 

żadna oferta.  

3. Okres obowiązywania Zniżki na Produkty („Okres promocji”) może różnić się w zależności od Produktu. Okres 

promocji na każdy Produkt będzie określony na lokalnej stronie internetowej danego Produktu (aby uzyskać 

dostęp do lokalnej strony internetowej danego Produktu, kliknij Produkt na Stronie Ofert Specjalnych). Wszystkie 

Okresy promocji obowiązują wyłącznie do wyczerpania zapasów promocyjnych Produktu w odpowiednim 

Okresie promocji. Dla uniknięcia wątpliwości, oznacza to, że jeżeli zapasy danego numeru SKU zostaną 

wyprzedane, dana Zniżka przestanie obowiązywać, a Produkt zostanie usunięty ze Strony Ofert Specjalnych dla 

danego Rynku EMEA Nu Skin, nawet jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce przed terminem zakończenia 

Okresu promocji wskazanym powyżej.  

WAŻNE: Niektóre Produkty tracą ważność w ciągu kilku kolejnych miesięcy, ale ich okres trwałości po zakupie 

będzie wynosił jeszcze co najmniej dwa miesiące. 

4. W zależności od tego, czy jesteś Brand Affiliate/Członkiem, czy Klientem Detalicznym, Zniżka będzie naliczana od 

ceny dla członków lub ceny detalicznej. Zniżka zostanie naliczona automatycznie podczas składania zamówienia 

na Produkty za pośrednictwem lokalnej Strony Ofert Specjalnych, a także za pośrednictwem My Site i Oferty 

dotyczącej produktów. Zniżka nie dotyczy zamówień składanych za pośrednictwem NLXX.  

https://www.nuskin.com/
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5. W przypadku Brand Affiliates w danym Okresie promocji Premia za Udostępnianie, wolumen sprzedaży i wartość 

sprzedaży prowizyjnej Produktów zostaną odpowiednio obniżone. Zalecamy Brand Affiliates zapoznanie się z 

cennikiem. 

6. Zniżki nie łączą się i nie mają zastosowania do pozostałej sprzedaży, a także innych promocji, zniżek, kodów, 

kuponów i/lub ofert specjalnych.  

7. Produkty dostępne na Stronie Ofert Specjalnych można dodać do zamówienia ADR, o ile dane zamówienie ADR 

jest realizowane w Okresie promocji, z zastrzeżeniem dostępnych zapasów (tj. nie po zakończeniu Okresu 

promocji lub po wyczerpaniu zapasów, nawet jeżeli Produkt został dodany do zamówienia w Okresie promocji, 

gdy zapasy były nadal dostępne). Produkt dodany do zamówienia ADR nie będzie generować żadnych Punktów 

Produktowych i nie będzie możliwości zakupu takich Produktów za Punkty Produktowe ADR w danym Okresie 

promocji. Na koniec Okresu promocji lub po wyczerpaniu zapasów sprzedaż Produktów innych niż te wymienione 

w pkt. 1 lit. d powyżej zostanie wstrzymana ze skutkiem natychmiastowym i takie Produkty zostaną automatycznie 

usunięte z zamówień ADR. 

8. Obowiązują standardowe koszty wysyłki i dostawy. 

9. Nu Skin zastrzega sobie prawo do wycofania, zmiany lub anulowania Strony Ofert Specjalnych i/lub Okresu 

promocji i Zniżek na Produkty w dowolnym momencie.  

10. Nu Skin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie. 

Wszystkie zmienione wersje wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej.  

11. Oryginalna treść niniejszego Regulaminu w języku angielskim została przetłumaczona na inne języki. W przypadku 

jakiejkolwiek niespójności lub rozbieżności między wersją w języku angielskim a jakąkolwiek inną wersją językową 

niniejszego Regulaminu decydujące znaczenie będzie miała wersja w języku angielskim.  

12. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie ogólnych warunków sprzedaży Nu Skin i/lub warunków i zasad umowy 

Członka lub Brand Affiliate Agreement (w zależności od przypadku). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub 

sprzeczności niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo w odniesieniu do Strony ofert specjalnych.  

13. Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować do lokalnego Biura Obsługi Klienta, którego dane kontaktowe 

znajdują się na Twojej lokalnej stronie internetowej Nu Skin.  

14. Lista wszystkich zarejestrowanych znaków towarowych w regionie EMEA jest podana w glosariuszu znaków 

towarowych na stronie www.nuskin.com.  

http://www.nuskin.com/

