REGULAMIN PERFECT COLL
Część A.
WPROWADZENIE
1.

2.
3.
4.

PERFECT COLL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 29 lok.
U2, 01-710 Warszawa („PERFECT COLL”) dystrybuuje urządzenia kosmetyczne, kosmetyki, suplementy
diety i inne produkty w postaci zestawów produktów („Zestawy”) oraz pojedynczych produktów
(„Produkty”).
PERFECT COLL oferuje Zestawy i Produkty klientom w cenach katalogowych oraz w cenach specjalnych
osobom, które dokonały rejestracji w PERFECT COLL, jako Klubowicze.
PERFECT COLL buduje sieć sprzedaży bezpośredniej, na zasadach marketingu wielopoziomowego („MLM”),
który został opisany w Regulaminie Programu Partnerskiego.
Każdy Klubowicz może nabyć prawa i obowiązki Partnera poprzez przystąpienie do Programu Partnerskiego
na zasadach określonych w osobnym Regulaminie Programu Partnerskiego.
Część B.
DANE PERFECT COLL

Korespondencja: Centrum Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o., Pomorski Park NaukowoTechnologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IVA, lok. A 210), 81-451 Gdynia.
Kontakt: e-mail: kontakt@perfect-coll.pl, tel./fax: + 48 58 767 42 24.
Dane Rejestrowe: Perfect Coll Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa.
Zarejestrowana pod numerem KRS 0000513735 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 525 25 89 153. REGON 147290113. Kapitał zakładowy
5.000 zł.
Numery kont bankowych: Rachunek w PLN: 76 1050 1025 1000 0090 8021 5669, Rachunek w EUR: 54 1050
1025 1000 0090 8021 5677, Rachunek w USD: 41 1050 1025 1000 0090 8022 1246, Rachunek w GBP: 46 1050
1025 1000 0090 8022 1253

Część C.
WARUNKI OGÓLNE
§1. Przedmiot
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje zasady współpracy pomiędzy Klubowiczami a PERFECT COLL.

1.

2.
3.

4.

§2. Zasady współpracy
Klubowicz ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz ze wszelkimi innymi regulaminami i
dokumentami udostępnionymi przez PERFECT COLL i przekazanymi Klubowiczowi, a także postępować
zgodnie z ich postanowieniami. W razie powzięcia wątpliwości co do treści postanowień zawartych w
dokumentach wydanych przez PERFECT COLL, Klubowicz może zwrócić się do PERFECT COLL o wyjaśnienie
stosownych postanowień.
Wszyscy zarejestrowani Klubowicze tworzą Klub PERFECT COLL.
Każdy Klubowicz otrzymuje indywidualny, unikatowy numer identyfikacyjny. Numer ten jest nadawany
przez PERFECT COLL i służy również do naliczania i rozliczania udzielonych przez PERFECT COLL prowizji w
przypadku przystąpienia do Programu Partnerskiego. Raz nadany numer identyfikacyjny nie podlega
zmianom, z wyjątkiem możliwości dziedziczenia, w przypadku przystąpienia do Programu Partnerskiego na
warunkach w nim określonych, lub przekazania numeru za zgodą PERFECT COLL. Numer indentyfikacyjny
Klubowicza lub jego adres e-mail stanowią jego login do systemu internetowego PERFECT COLL.
Każdy Klubowicz ma przypisanego Promotora.

5.
6.

Zmiana Promotora nie jest możliwa.
Nazwa PERFECT COLL oraz wszelkie oznaczenia, logo, nazwy handlowe i znaki towarowe wykorzystywane
przez PERFECT COLL są własnością PERFECT COLL i są chronione prawem. Klubowicz może je
wykorzystywać wyłącznie w celu promocji Produktów lub Zestawów PERFECT COLL.
7. Klubowicz prowadzi działalność na swój własny rachunek i ryzyko. Klubowicz nie jest uprawniony do
działania w imieniu i na rzecz PERFECT COLL.
8. Działalność gospodarcza prowadzona przez Klubowicza podlega obowiązującym przepisom prawa.
PERFECT COLL nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tychże przepisów przez Klubowiczów.
9. Klubowicz nabywa Produkty i Zestawy PERTECT COLL na swoje własne potrzeby, co nie wyłącza możliwości
ich zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży na zasadach
określonych w Regulaminie.
10. Klubowicz może przenieść prawa i obowiązki wynikające z członkostwa na osobę trzecią wyłącznie po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody PERFECT COLL pod rygorem nieważności.
11. PERFECT COLL będzie udzielać Klubowiczom wszelkiej niezbędnej pomocy, a w szczególności na prośbę
Klubowicza będzie udzielać wszelkich wskazówek, informacji i instrukcji.

1.
2.

3.

4.

§3. Członkostwo
Klubowiczem może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Każdy Klubowicz przystępuje do Klubu PERFECT COLL poprzez rejestrację w PERFECT COLL na stronie
internetowej www.perfect-coll.pl lub poprzez podpisanie i wysłanie Zgłoszenia Rejestracyjnego (Załącznik
nr 1 do Regulaminu) do PERFECT COLL w następujący sposób:
a. listownie na adres:
Centrum Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98, (Bud. IVA, lok. A 210)
81-451 Gdynia
b. faksem na numer tel./fax: (+48 58 698 22 44) lub inny telefon podany na stronie internetowej
www.perfect-coll.pl jako przeznaczony do wysyłania formularzy rejestracyjnych na faks.
c. mailem na adres: kontakt@perfect-coll.pl
Klubowicz będący Konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny może, nie później niż czternastego
dnia od przystąpienia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zrezygnować z członkostwa składając PERFECT
COLL stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Posłużenie się
załączonym wzorem nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia:
a. na piśmie na adres:
Centrum Operacyjno-Rozwojowe PERFECT COLL Sp. z o.o.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok. A 210), 81-451 Gdynia,
b. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@perfect-coll.pl,
c. faxem na nr: + 48 58 767 42 24.
przed upływem w/w terminu. Rezygnacja nie rodzi po stronie Konsumenta żadnych dodatkowych
kosztów.
Klubowicz może, niezależnie od uprawnień określonych w §3 pkt. 3, zrezygnować z członkostwa w
dowolnym momencie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu. Posłużenie się załączonym wzorem nie jest obowiązkowe. Rezygnację może
zostać przesłane:
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6.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

a. na piśmie na adres:
Centrum Operacyjno-Rozwojowe PERFECT COLL Sp. z o.o.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok. A 210), 81-451 Gdynia,
b. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@perfect-coll.pl,
c. faxem na nr: + 48 58 767 42 24.
PERFECT COLL może zrezygnować ze współpracy z Klubowiczem poprzez złożenie Klubowiczowi
pisemnego oświadczenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, w szczególności z powodu:
a. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
b. podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych
c. nieterminowej zapłaty za zamówione produkty
d. podjęcia działań naruszających interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek PERFECT COLL
e. podjęcie działalności na szkodę PERFECT COLL
lub bez podania przyczyny z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.
Rezygnacja przez PERFECT COLL ze współpracy z Partnerem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Programu Partnerskiego, jest równoznaczna z jednoczesnym wykluczeniem z Klubu PERFECT COLL.
Po ustaniu członkostwa Klubowicz nie może posługiwać się logiem PERFECT COLL ani oznaczeniem
„Partner PERFECT COLL”.
§4. Zamówienia i warunki dostawy
Zamówienia na Zestawy lub Produkty PERFECT COLL można składać na następujące sposoby:
a. w zakładce SKLEP na stronie internetowej www.perfect-coll.pl, zasady działalności sklepu
internetowego określa Regulamin Sklepu Internetowego PC dostępny na stronie sklepu,
b. faksem na numer tel./fax: + 48 58 767 42 24) lub inny telefon podany na stronie internetowej
www.perfect-coll.pl jako przeznaczony do składania zamówień drogą faksową,
c. mailem na adres: kontakt@perfect-coll.pl.
Zamówienie powinno wskazywać nazwę Produktu lub Zestawu, numer katalogowy Produktu lub Zestawu i
ilość. Dla ułatwienia składania zamówień Klubowiczom zostaje udostępniony formularz (Załącznik nr 3).
PERFECT COLL informuje, że jest zobowiązany do dostarczenia Klubowiczowi Zestawów i Produktów
wolnych od wad.
Dostawa zamówionych przez Klubowiczów Zestawów lub Produktów odbywa się jak najszybciej,
zwyczajowo do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty ceny sprzedaży. W przypadku braku
zamówionych Zestawów lub Produktów na magazynie PERFECT COLL nie powinna ona nastąpić później niż
w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
Cena sprzedaży zamówionych Zestawów lub Produktów płatna będzie przez Klubowicza na rachunek
bankowy PERFECT COLL bezpośrednio lub za pośrednictwem systemu płatności lub, wyłącznie w przypadku
Zestawów, za pośrednictwem systemu ratalnego udostępnionego przez bank współpracujący z PERFECT
COLL, chyba że Klubowicz wybierze formę zapłaty „za pobraniem” – wówczas cena sprzedaży płatna będzie
w chwili dostarczenia Zestawów lub Produktów.
Klubowicz zobowiązany jest do uiszczenia ceny brutto wskazanej w Zamówieniu w terminie 3 dni od dnia
złożenia Zamówienia, a przy dostawie „za pobraniem” nie później niż w dniu odbioru przesyłki zawierającej
zamówione Zestawy lub Produkty, z wyjątkiem wyboru opcji umowy ratalnej zawieranej jednocześnie ze
składaniem Zamówienia na Zestawy – wówczas termin płatności określa odrębny dokument – Umowa
ratalna.
PERFECT COLL może odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klubowicza z ważnej przyczyny, tj. gdy
PERFECT COLL nie zajmuje się już sprzedażą danego Produktu lub Zestawu, lub nie może zrealizować
zamówienia z powodu trudności w procesie produkcji, zmian procesu produkcji, niedostarczenia
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Produktów, Zestawów lub półproduktów przez poddostawców, niespodziewanie wysokiego popytu lub z
powodu siły wyższej.
8. Jeżeli zamówienie Klubowicza nie może zostać z jakichkolwiek przyczyn zrealizowane przez PERFECT COLL
lub może zostać zrealizowane jedynie częściowo, to PERFECT COLL poinformuje o tym Klubowicza
najwcześniej, jak to będzie możliwe i uzgodni z Klubowiczem inny termin dostawy.
9. Klubowiczowi będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny może odstąpić od zamówienia w
terminie 14 dni od:
a. dnia poinformowania przez PERFECT COLL o braku możliwości realizacji Zamówienia/jedynie
częściowej realizacji Zamówienia, w przypadku o którym mowa w §4 pkt 8 Regulaminu, lub
b. dnia objęcia w posiadanie zamówionych Produktów lub Zestawów (lub od dnia objęcia ich w
posiadanie przez wskazaną przez Klubowicza osobę trzecią inną niż przewoźnik), bez podania
jakiejkolwiek przyczyny,
poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zwrot wpłaconych cen sprzedaży nastąpi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez takiego Klubowicza od
złożonego zamówienia z tej przyczyny.
10. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9 powyżej, można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik 2 do
Umowy, co nie jest obowiązkowe.
11. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia, np.:
a. pocztą na adres PERFECT COLL:
Centrum Operacyjno-Rozwojowe PERFECT COLL Sp. z o.o.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok. A 210), 81-451 Gdynia
b. faxem na nr: + 48 58 767 42 24,
c. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@perfect-coll.pl),
przed upływem w/w terminów. W razie woli skorzystania z odstąpienia za pomocą faxu lub poczty
elektronicznej, PERFECT COLL prześle Klubowiczowi Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu w takiej samej formie.
12. W przypadku odstąpienia od Zamówienia, o którym mowa w pkt. 9, wszystkie otrzymane od Klubowicza
płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów lub Zestawów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klubowicza sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez PERFECT COLL), zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym PERFECT COLL został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia
od Zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały użyte przez Klubowicza w Zamówieniu, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
13. PERFECT COLL, w przypadku odstąpienia od Zamówienia, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Produktów lub Zestawów lub do
czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Klubowicz w razie odstąpienia od Zamówienia, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, jest zobowiązany zwrócić
otrzymane Produkty lub Zestawy PERFECT COLL niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym Klubowicz poinformował PERFECT COLL o odstąpieniu od Zamówienia. Termin
jest zachowany, jeżeli Klubowicz odeśle rzeczy przed upływem terminu 14 dni. Klubowicz ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu zamówionych Produktów lub Zestawów. Zwrot Produktów lub Zestawów
można dokonać za pomocą poczty lub kuriera.
15. Klubowicz, który odstąpił od Zamówienia na podstawie §4 pkt 9, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
Produktów i Zestawów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w
założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25
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października 2011r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób „w celu stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki
sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”
16. Zapisów §4 pkt 8 do 15 Regulaminu nie stosuje się do Konsultantów będących przedsiębiorcami w
rozumieniu odrębnych przepisów.
§5. Rabat dla Klubowiczów
Każdemu Klubowiczowi przysługuje z racji przystąpienia do Klubu PERFECT COLL rabat w wysokości 40% na
ceny katalogowe Zestawów i Produktów. Cena po rabacie nazywana jest „Ceną dla Klubowiczów i Partnerów”.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

1.

2.

§6. Odsprzedaż
Klubowicz może sprzedawać Produkty lub Zestawy oferowane przez PERFECT COLL w systemie sprzedaży
bezpośredniej podczas spotkań domowych lub grupowych. W przypadku woli wykorzystania przez
Klubowicza innych kanałów dystrybucji (np. strony internetowej), Klubowicz zobowiązany jest do
zwrócenia się do PERFECT COLL z pisemnym wnioskiem (pod rygorem nieważności) o ustalenie
standardów jakości przy wykorzystaniu strony internetowej lub innych kanałów do sprzedaży Produktów
lub Zestawów.
PERFECT COLL nie narzuca Klubowiczom cen, po których mogą oferować Produkty do dalszej sprzedaży.
Ceny umieszczane w dokumentach lub publikacjach wydawanych przez PERFECT COLL, a w szczególności
w katalogach, są jedynie cenami sugerowanymi.
Klubowicz może przypisywać Produktom jedynie takie cechy i właściwości, jakie zostały wskazane w
literaturze wydanej przez PERFECT COLL, wynikają z informacji zamieszczonych na etykiecie Produktu lub
Zestawu, lub w ulotce dołączonej do Produktu lub Zestawu, włączając w to wszelkie ostrzeżenia,
przeciwwskazania i ograniczenia związane z używaniem Zestawów lub Produktów PERFECT COLL.
Klubowicz nie może dokonywać zmian w Produktach, Zestawach ani w ich wzorach, opakowaniach,
opisach lub instrukcjach użytkowania. W szczególności nie może on zmieniać ani usuwać istniejących
ostrzeżeń dotyczących użytkowania, skutków ubocznych, powikłań oraz ich objawów, przeciwwskazań
oraz interakcji.
Przy sprzedaży Produktów lub Zestawów Klubowicz może posługiwać się kartami informacyjnym, które
stanowią Załącznik nr 4 i 5 do Regulaminu.
Klubowicze prowadzący sprzedaż Produktów lub Zestawów zobowiązują się przestrzegać Kodeksu
Sprzedaży Bezpośredniej, z którego treścią można się zapoznać na stronie Polskiego Stowarzyszenia
Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB): www.pssb.pl.
§7. Odpowiedzialność Stron
W przypadku ujawnienia wady Produktów lub Zestawów objętej rękojmią, Klubowicz ma prawo zgłosić
swoje żądanie:
a. na piśmie na adres:
Centrum Badawczo-Rozwojowe PERFECT COLL Sp. z o.o.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok. A 210), 81-451 Gdynia,
b. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@perfect-coll.pl,
c. faxem na nr: + 48 58 767 42 24.
PERFECT COLL rozpatruje reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od ich wpłynięcia.
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3.

4.
5.

6.

Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych związanych z ujawnieniem wady objętej gwarancją określa
dokument Warunki Gwarancji. Gwarancja udzielona na sprzedawane produktu nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności produktów z umową.
PERFECT COLL oświadcza, że posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej.
W granicach dozwolonych przez prawo, PERFECT COLL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
szkodę, w tym z tytułu czynu niedozwolonego, za szkodę pośrednią oraz utracone korzyści, która może
powstać z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności w wyniku zaprzestania dostarczania Produktów lub ich
zmiany.
Wskazane wyżej ograniczenie odpowiedzialności nie narusza zasad ponoszenia odpowiedzialności
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów dotyczących
odpowiedzialności względem konsumentów, odpowiedzialności za produkt, jak również odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną umyślnie oraz szkodę na osobie.

§8. Poufność
Klubowicz zobowiązuje się do nieujawniania tajemnic handlowych oraz tajemnic przedsiębiorstwa PERFECT
COLL, w szczególności:
a. danych osób uczestniczących w Programie Partnerskim PERFECT COLL,
b. zestawień dotyczących Struktury Osobistej oraz loginu i hasła do systemów informatycznych PERFECT
COLL,
c. dokumentów opublikowanych przez PERFECT COLL i opatrzonych klauzulą „dokument poufny”.
2. Wszelkie pozostałe materiały uzyskane od PERFECT COLL, jak materiały szkoleniowe, wzorce umowne i
inne, Klubowicz może rozpowszechniać w sposób dowolny pod warunkiem nie usuwania logo i innych
oznaczeń PERFECT COLL oraz nie ingerowania w ich treść, z zastrzeżeniem §6 pkt. 2 niniejszego
Regulaminu.
3. Postanowienia powyższe obowiązują również w okresie po ustaniu członkostwa. Wszelkie sporządzone
przez PERFECT COLL zestawienia danych oraz ich kopie Klubowicz powinien zwrócić PERFECT COLL
niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
4. Powyższe postanowienia nie dotyczą informacji, które są lub staną się powszechnie znane, pomimo
nienaruszenia zobowiązania do zachowania ich w poufności, a także tych informacji, które Klubowicz, nie
naruszając zobowiązania do zachowania ich w poufności, otrzyma od osób trzecich, informacji znanych
Klubowiczowi przed zawarciem Umowy oraz informacji, do których ujawnienia Klubowicz jest zobowiązany
na podstawie przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych.
1.

1.
2.

3.

§9. Przetwarzanie danych osobowych
PERFECT COLL (PERFECT COLL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa) jest administratorem danych osobowych Klubowicza.
PERFECT COLL będzie przetwarzać dane osobowe Klubowicza udostępnione w procesie rejestracji w
PERFECT COLL lub rejestracji udziału w Programie Partnerskim (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu
tożsamości, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail), a także dane udostępnione przez Klubowicza w
trakcie uczestnictwa w Programie Partnerskim, w celu organizacji i funkcjonowania Klubu PERFECT COLL,
w tym w celu zrealizowania zamówień Klubowicza, w celach administracyjnych, statystycznych oraz w celu
marketingu własnych produktów i usług lub podmiotów powiązanych z PERFECT COLL, gdy Klubowicz
wyrazi na to odrębne zgody.
Klubowicz podaje PERFECT COLL swoje dane dobrowolnie. Klubowicz ma prawo dostępu do treści swoich
danych przetwarzanych przez PERFECT COLL oraz do ich poprawiania. W tym celu należy zgłosić
odpowiednie żądanie do administratora danych, tj. PERFECT COLL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa.

6

4.

Klubowicz jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia PERFECT COLL o zmianie swoich danych
osobowych w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla organizacji i funkcjonowania Klubu PERFECT
COLL oraz realizacji zamówień. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu,
adresu e-mail i innych danych kontaktowych oraz danych dotyczących rachunku bankowego. Uchybienie
powyższemu obowiązkowi skutkuje uznaniem wszelkich czynności PERFECT COLL (w tym w zakresie
dostawy produktów i korespondencji) dokonanych zgodnie z posiadanymi przez PERFECT COLL danymi za
prawidłowe.

§10. Inne postanowienia Regulaminu
W związku z udzieleniem przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi firmie PERFECT
COLL uprawnień́ do oznaczania logiem, nazwą Fundacji i hasłami promocyjnymi o treści:
a. „Kupując produkty Perfect Coll wspierasz budowę ̨ systemu mechanicznego wspomagania serca dla dzieci”
b. „Kupując produkty Perfect Coll wspierasz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi”
poniższych produktów:
a. KOSMETYKI PERFECT COLL
(PC KOLAGEN PLATYNOWY +32 C HIALURON, PC KOLAGEN PLATYNOWY +32 C, PC KOLAGEN GRAFITOWY +32 C,
PC KOLAGEN SREBRNY +32 C, PC PREBIOTYCZNE SERUM HIALURONOWE, PC DETOKSYKACYJNY EKSTRAKT Z
DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO, PC THERMO LIFT GEL, , PC ULTRASONIC GEL, PC PREBIOTYCZNY KREM
ŁAGODZĄCY), PC KOLAGEN ZŁOTY 24, PC KOLAGENOWY SZAMPON DO WŁOSÓW, PC KOLAGENOWA ODŻYWKA
DO WŁOSÓW, PC KOLAGENOWY KREM DO RĄK, PC KOLAGENOWY KREM DO STÓP, PC KOLAGENOWE SERUM
DO UST, PC KOLAGENOWY TONIK, PC KOLAGENOWY BALSAM AMBER, PC ORGANICZNY BALSAM ORANGE I
INNYCH KOSMETYKÓW PERFECT COLL,
b. URZĄDZENIA KOSMETOLOGICZNE PERFECT COLL
(PC THERMO LIFT, PC FACE LIFT 5 IN 1, PC EYE GOLD 24 K, PC FACE GOLD 24 K, PC SKIN SCRUB, PC ROLLER, PC
SKIN TESTER).
Klubowicz zobowiązuje się stosować do poniższych zasad:
a. nie używać haseł promocyjnych i logo Fundacji do celów innych i na produktach innych niż ̇ wyżej
wymienione;
b. używać logo i haseł promocyjnych Fundacji na wszelkiego typu zaproszeniach na spotkania prezentacyjne
prowadzone w ramach sprzedaży bezpośredniej jedynie na produktach wyżej wymienionych.
Odstępstwo od niniejszych zasad wymaga odrębnych ustaleń́ i zgody Fundacji (kontakt: przez Centrum
Kontaktu Perfect Coll).

1.
2.

3.
4.
5.

§11.Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
PERFECT COLL może w każdym czasie jednostronnie zmienić postanowienia Regulaminu z ważnych
przyczyn, w szczególności zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawnych lub zmiany oferty lub
zmiany warunków ekonomicznych w otoczeniu PERFECT COLL lub innej istotnej zmiany w ramach
prowadzonej przez PERFECT COLL działalności gospodarczej. W takim przypadku Klubowicz będący
konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny może zrezygnować z członkostwa w terminie 14 dni
od dnia, w którym dowiedział się o zmianach Regulaminu. Postanowienia §3 pkt 3 Regulaminu stosuje się
odpowiednio.
Zmiany wprowadzone w Regulaminie przez PERFECT COLL wchodzą w życie po upływie 14 dni od
udostępnienia Regulaminu Klubowiczowi.
Regulamin podlega prawu polskiemu.
PERFECT COLL informuje, że w razie powstania sporu między Klubowiczem będącym konsumentem w
rozumieniu ustawy Kodeks cywilny a PERFECT COLL, istnieje możliwość skorzystania z alternatywnego
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sposobu jego rozstrzygnięcia. Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe
Polubowne Sądy Konsumenckie, przed którymi Klubowicz Konsument może wszcząć mediację. W tym celu
należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni
wniosek – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem
konsumenckim, Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie
Strony, tj. zarówno Klubowicz Konsument jak i PERFECT COLL. Dodatkowo pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR
stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Życzymy satysfakcji z naszej oferty,
Dr Maciej Waszczyk
Prezes Zarządu
Perfect Coll Sp. z o.o.
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Załącznik 1
ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE
Niniejszym zgłaszam chęć przystąpienia PERFECT COLL, jako:
PARTNER
KLUBOWICZ
DANE KLUBOWICZA (osoba rejestrowana)
Imię (imiona) i Nazwisko:
PESEL:
Adres korespondencyjny:
Telefon 1:
Telefon 2:
Email:
PROMOTOR (Partner wprowadzający)
Imię i nazwisko:
Numer PC:
Nie posiadam Promotora:
DANE FIRMY (jeżeli Umowa ma być zawarta z firmą)
Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
KRS: (jeżeli spółka prawa handlowego)
Osoba reprezentująca:
Telefon 1:
Telefon 2:
Email:
OŚWIADCZENIA
Perfect Coll Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa (Administrator danych) informuje, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane w niniejszym formularzu dane będą przetwarzane wyłącznie w
celach związanych z przystąpieniem do PERFECT COLL tj. w celu realizacji Umowy (w tym w celach administracyjnych i
statystycznych związanych z realizacją Umowy), a po wyrażeniu odrębnej zgody także w celach promocyjnych, tj.
marketingu produktów i usług PERFECT COLL.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. W tym celu należy zgłosić
odpowiednie żądanie do administratora danych, tj. PERFECT COLL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Perfect Coll Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Włościańska
29 lok. U2, 01-710 Warszawa, (Administrator danych), w celach promocyjnych tj., marketingu własnych produktów i usług.
Zapoznałam/em się z dokumentami dotyczącymi Programu Partnerskiego i akceptuję treść „Warunków Ogólnych” i „Planu
Marketingowego” wraz z załącznikami.
Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy na warunkach określonych w Umowie, jako konsument i potwierdzam zapoznanie się z
Załącznikiem nr 5 do Umowy zawierającym wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy na warunkach określonych w Umowie, w bezpośrednim związku z moją działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Perfect Coll Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa:, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PODPIS PARTNERA/KLUBOWICZA
Czytelny Podpis:________________________________

Data: ____________________
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DANE PERFECT COLL
Korespondencja: Centrum Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o., Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
Al. Zwycięstwa 96/98 bud. IVA, lok. A 210, 81-451 Gdynia
Kontakt: e-mail: kontakt@perfect-coll.pl, tel./fax: + 48 58 767 42 24
Dane Rejestrowe: Perfect Coll Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa. Zarejestrowana pod
numerem KRS 0000513735 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. NIP 525 25 89 153. REGON 147290113. Kapitał zakładowy 5.000 zł
Numery kont bankowych: Rachunek w PLN: 76 1050 1025 1000 0090 8021 5669, Rachunek w EUR: 54 1050 1025 1000
0090 8021 5677, Rachunek w USD: 41 1050 1025 1000 0090 8022 1246, Rachunek w GBP: 46 1050 1025 1000 0090 8022
1253
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Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA/ ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA
Wzór formularza rezygnacji z członkostwa / odstąpienia od Zamówienia *
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa ,
tel/fax: +48 58 698 22 44; e-mail: kontakt@perfect-coll.pl
- Niniejszym informuję o mojej rezygnacji z członkostwa/moim odstąpieniu od Zamówienia *
- Data przystąpienia/odbioru/informacji o niemożności realizacji Zamówienia*:...............................
- Imię i nazwisko Klubowicza................................................................................................................
- Adres Klubowicza: .............................................................................................................................
- Podpis Klubowicza (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
............................................................................................................................................................
- Data: ..................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3
ZAMÓWIENIE

Imię i nazwisko zamawiającego ………………………………………………………………………………………
Adres wysyłki (jeśli inny niż zgłoszony do PC)………………………………………………………………..……………………………………………
Tel. ………………………………………..
(zamówienie w cenach po odjęciu należnego Klubowiczom i Partnerom rabatu 40 % od cen katalogowych).
LP

NAZWA PRODUKTU

POJEMNOŚĆ

CENA
KATALOGOWA

CENA
(RABAT 40 %)

ILOŚĆ

PRODUKTY

ZESTAW BEAUTY & SLIM SET
Łączna wartość zamówienia

SPOSÓB ZAPŁATY

ZA POBRANIEM

PRZELEW

INTERNET

UMOWA RATALNA (dotyczy zakupu
zestawu PC Beauty & Lift Set)
Wyrażam zgodę na zamówienie w moim imieniu ww. produktów
Oświadczam, że otrzymałem KARTĘ rejestracyjno-instruktażową
DANE KLUBOWICZA (składającego zamówienie)

Imię i Nazwisko:
Numer PC:
Data:___________________

Odbiór prowizji z rabatem do 95%
Czytelny podpis: ___________________________________
ZAMÓWIENIA W IMIENIU SWOIM

Oświadczam, że otrzymałem/łam katalog: Wyjątkowe Produkty PERFECT COLL (opis produktów)
Oświadczam, że otrzymałem/łam Kartę rejestracyjno-instruktażową
Akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego PC (w przypadku składania zamówień w sklepie internetowym PC)
Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi jako konsumentowi w związku ze
złożeniem Zamówienia zawartych w Regulaminie Perfect Coll
Data
Czytelny podpis:
..........................................

...............................................................................................

Wypełnione zamówienie należy wysyłać na kontakt@perfect-coll.pl lub na fax + 48 58 767 42 24

Załącznik 4
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KARTA REJESTRACYJNO – INSTRUKTAŻOWA PRZY SPRZEDAŻY ZESTAWÓW PERFECT COLL
Dane Klubowicza PERFECT COLL:
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________________________
Dane Klienta:
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________ Email: __________________________________________
PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa (Administrator
danych) informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane w niniejszym formularzu dane
będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z wykonaniem umowy, a po wyrażeniu odrębnej zgody
poniżej, także w celu marketingu i promocji produktów i usług PERFECT COLL. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. W tym celu należy zgłosić odpowiednie żądanie do
Administratora Danych, tj. PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: (01-710) Warszawa, ul Włościańska
29/U2.

☐

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przeciwwskazaniami do wykonywania zabiegów Urządzeniami
PERFECT COLL, które są opisane w Instrukcjach Obsługi dołączonych do Urządzeń i Zestawów, a w
szczególności przeciwwskazaniami dotyczącymi:
• Nie stosowania w miejscach poddanych operacjom w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
• Poddania się w ostatnich 9 miesiącach zabiegom polegającym na ostrzykiwaniu toksyną botulinową
(np. Botox) w obszarach ciała poddawanych działaniu Urządzeń PERFECT COLL.
• Posiadania wypełnień złotymi nićmi w obszarach ciała, poddawanych działaniu Urządzeń PERFECT
COLL (dotyczy: PC FACE GOLD 24 K, PC FACE LIFT 5 IN 1, PC ROLLER, PC SKIN SCRUB, PC THERMO
LIFT)
• Zażywania antykoagulantów, czyli leków rozrzedzających krew (dotyczy: PC ROLLER, PC THERMO
LIFT, PC SKIN SCRUB, PC FACE LIFT 5 IN 1)
• Choroby autoimmunologicznej (np. HIV, toczeń i inne).
• Stanu ciąży lub karmienia piersią.
• Poważnej egzemy lub łuszczycy (aktywne wykwity w miejscu zabiegu).
• Choroby nowotworowej.
• Nie stosowania w miejscach zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybicznego skóry.
• Posiadania metalowych implantów lub zastawek w ciele (dotyczy jedynie: jonoforezy, galwanizacji i
ultradźwięków w PC FACE LIFT 5 in 1 i PC SKIN SCRUB oraz radiofrekwencji i elektrostymulacji w PC
THERMO LIFT).

☐ Potwierdzam, że zostałam/em poinstruowana/y przez Klubowicza PERFECT COLL w zakresie prawidłowej
•
•
•
•

obsługi produktu w zakresie:
Ładowania Urządzeń.
Dezynfekcji Urządzeń.
Obsługi Urządzeń.
Podłączania/odłączania Urządzeń.

☐ Oświadczam, że zostałam/em wyczerpująco poinformowana/y przez Klubowicza PERFECT COLL o:
•
•

przeciwwskazaniach do wykonania zabiegów kosmetycznych przy użyciu Urządzeń PERFECT COLL,
technice i sposobie przeprowadzania zabiegów,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

pochodzeniu i sposobie działania preparatów, które są używane do wykonania zabiegów,
możliwych do osiągnięcia efektach zabiegów we własnym przypadku,
wszelkich następstwach i możliwych powikłaniach zabiegów,
sposobie postępowania po wykonaniu zabiegów,
czasie utrzymywania się osiągniętego rezultatu,
czasie po upływie, którego może/powinien zostać przeprowadzony kolejny zabieg,
otrzymałam/em Instrukcję Obsługi,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy został mi doręczony przed zawarciem umowy sprzedaży
otrzymałam/em dokument Warunki Gwarancji na Urządzenia kosmetyczne firmy PERFECT COLL

☐ Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym
formularzu w celu marketingu i promocji produktów i usług spółce PERFECT COLL sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa
PODPIS KLIENTA/KLUBOWICZA

Data: ____________________

Czytelny Podpis: _________________________________________

Wypełnioną kartę Rejestracyjno-Instruktażową należy wysłać w kopi na:
zamowienia@perfect-coll.pl lub na fax: + 48 58 767 42 24
a oryginał listem poleconym na adres:
Perfect Coll
PPN-T
Al. Zwycięstwa 96/98 bud. IVA, lok. A210
81-451 Gdynia
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Załącznik 5
KARTA WYKONYWANIA ZABIEGÓW ZESTAWEM PERFECT COLL
Dane KLUBOWICZA PERFECT COLL:
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________________________
Dane KLIENTA:
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________ Email: __________________________________________
PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa (Administrator
danych) informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane w niniejszym formularzu dane
będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z wykonaniem umowy, a po wyrażeniu odrębnej zgody
poniżej, także w celu marketingu i promocji produktów i usług PERFECT COLL. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. W tym celu należy zgłosić odpowiednie żądanie do
Administratora Danych, tj. PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (01-710) Warszawa ul. Włościańska
29/U2.

☐

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przeciwwskazaniami do wykonywania zabiegów Urządzeniami
PERFECT COLL, które są opisane w Instrukcjach Obsługi dołączonych do Urządzeń i Zestawów, a w
szczególności przeciwwskazaniami dotyczącymi:
• Nie stosowania w miejscach poddanych operacjom w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
• Poddania się w ostatnich 9 miesiącach zabiegom polegającym na ostrzykiwaniu toksyną botulinową
(np. Botox) w obszarach ciała poddawanych działaniu Urządzeń PERFECT COLL.
• Posiadania wypełnień złotymi nićmi w obszarach ciała, poddawanych działaniu Urządzeń PERFECT
COLL (dotyczy: PC FACE GOLD 24 K, PC FACE LIFT 5 IN 1, PC ROLLER, PC SKIN SCRUB, PC THERMO
LIFT)
• Zażywania antykoagulantów, czyli leków rozrzedzających krew (dotyczy: PC ROLLER, PC THERMO
LIFT, PC SKIN SCRUB, PC FACE LIFT 5 IN 1)
• Choroby autoimmunologicznej (np. HIV, toczeń i inne).
• Stanu ciąży lub karmienia piersią.
• Poważnej egzemy lub łuszczycy (aktywne wykwity w miejscu zabiegu).
• Choroby nowotworowej.
• Nie stosowania w miejscach zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybicznego skóry.
• Posiadania metalowych implantów lub zastawek w ciele (dotyczy jedynie: jonoforezy, galwanizacji i
ultradźwięków w PC FACE LIFT 5 in 1 i PC SKIN SCRUB oraz radiofrekwencji i elektrostymulacji w PC
THERMO LIFT).

☐ Oświadczam, że zostałam/em wyczerpująco poinformowana/y przez Klubowicza PERFECT COLL o:
•
•
•
•
•

przeciwwskazaniach do wykonania zabiegów kosmetycznych przy użyciu Urządzeń PERFECT COLL,
technice i sposobie przeprowadzania zabiegów,
pochodzeniu i sposobie działania preparatów, które są używane do wykonania zabiegów,
możliwych do osiągnięcia efektach zabiegów w moim przypadku,
wszelkich następstwach i możliwych powikłaniach zabiegów,
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•
•
•

☐

sposobie postępowania po wykonaniu zabiegów,
czasie utrzymywania się osiągniętego rezultatu,
czasie po upływie, którego może/powinien zostać przeprowadzony kolejny zabieg,

Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w
celu marketingu i promocji produktów i usług PERFECT COLL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Włościańska 29
lok. U2, 01-710 Warszawa.

PODPIS KLIENTA/KLUBOWICZA

Data: ____________________

Czytelny Podpis: _________________________________________

Wypełnioną kartę wykonywania zabiegów zestawem PERFECT COLL należy wysłać w kopi na:
kontakt@perfect-coll.pl lub na fax: + 48 58 767 42 24
a oryginał listem poleconym na adres:
Perfect Coll
PPN-T
Al. Zwycięstwa 96/98 bud IVA, lok A210
81-451 Gdynia
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