
Regulamin programu „Uriage/Urgo/Auriga” 
 

1. Organizatorem programu „Uriage/Urgo/Auriga” (dalej zwanego programem) jest: 
 Łukasz Bącik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Mervey Łukasz Bącik 

21-300 Radzyń Podlaski 
ul. Słowackiego 49 
NIP: 538-168-31-44 

 
2. Program prowadzony jest na zlecenie: Bio-Profil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Trakt 

Lubelski 135, 04-790 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000060390, NIP 
1132330835, REGON 013276500. 
 

3. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych (dalej Uczestnik). W programie nie mogą brać udziału pracownicy 
i współpracownicy Bio-Profil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub członkowie ich najbliższej 
rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 
4. Program ma na celu nagradzanie Uczestników według zasad: 
 

1. Nagradzana jest sprzedaż produktów marek Uriage, Urgo i Auriga do odbiorcy końcowego od dnia 
01 stycznia 2016 do 29 lutego 2016. 

2. Każde sprzedane opakowanie powyżej ustalonego poziomu sprzedaży nagradzane jest przyznaniem 
konkretnej ilości punktów. Wykaz produktów i ilości możliwych do otrzymania punktów stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Uwaga! To Ty decydujesz, która z nagród trafi do Ciebie! 
4. Szczegóły promocji u przedstawicieli firmy Bio-Profil. 

 
5. Uczestnik programu realizując ustalenia zawarte w pkt.4 niniejszego Regulaminu, otrzymuje punkty, 

które są gromadzone na jego indywidualnym koncie. 
 

6. Gromadząc punkty Uczestnik programu uzyskuje prawo do ich wymiany na produkty z katalogu 
promocyjnego (dalej katalog). Katalog promocyjny jest dostępny na stronie internetowej programu 
www.programprofit.pl/Uriage_Urgo. 

 
7. Każdy produkt ma wartość punktową przedstawioną w katalogu. W okresie obowiązywania programu 

Uczestnik programu może żądać dostarczenia produktu katalogowego tylko gdy posiada wystarczającą 
ilość punktów, a w przypadku niektórych produktów, oznaczonych w katalogu ma prawo do wykupienia 
ich w cenie promocyjnej (1 zł + VAT) 

 
8. Uczestnik programu w momencie zamawiania nagród zobowiązany jest do podania swoich danych 

osobowych. W innym przypadku zamówienie nie będzie zrealizowane. Uczestnik tym samym wyraża 
zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi i przetwarzanie ich, w tym adresu poczty 
elektronicznej i numeru telefonu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.) przez Administratora 
dla celów związanych z organizacją niniejszego programu. 

 
9. Uczestnicy programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia 
programu, wydawania oraz odbioru i rozliczania produktów zamówionych przez Uczestnika. 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik wyraża zgodę na  przekazanie jego 
danych osobowych przez Organizatora do Bio-Profil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na 
potrzeby dalszych działań marketingowych. Organizator i Bio-Profil Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie zobowiązują się do nieprzekazywania, niesprzedawania, nieudostępniania i nieużyczania 



zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim, instytucjom, firmom ani 
organizacjom. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, aktualizowania oraz poprawiania swoich danych 
osobowych zgromadzonych przez Organizatora. Skorzystanie z prawa żądania zaniechania 
przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Uczestnika jest dokonywane na podstawie przesłania 
do Organizatora pocztą na stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska. Na żądanie 
Uczestnika jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. 

 
10. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny z zastrzeżeniem pkt. 19. 

 
11. Warunkiem otrzymania punktów jest realizacja zasad opisanych w pkt. 4. 

 
12. Realizacja zamówionego produktu odbywa się niezwłocznie w miarę możliwości, jednak nie później niż 

w ciągu 21 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość 
wydłużenia terminu realizacji, o czym Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany. Zamówiony 
produkt może być dostarczony za  pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Uczestnika 
adres. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy powodu 
podania przez Uczestnika nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

 
13. W przypadku braku dostępności określonego produktu z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

Organizator zaoferuje inny produkt o takim samym przeznaczeniu i tych samych bądź wyższych 
parametrach. 

 
14. Czas trwania „Programu” jest ograniczony do dnia 30 kwietnia 2016. Zgromadzone punkty po upływie 

tego terminu nie wymienione na produkty tracą swą ważność. 
 

15. Organizator może zmienić regulamin programu promocyjnego w trakcie trwania programu 
w porozumieniu z Bio-Profil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. O zmianie regulaminu Uczestnik 
zostanie poinformowany na wskazany przez Uczestnika adres e-mail oraz przez umieszczenie przez 
Organizatora na stronie internetowej www.programprofit.pl/Uriage_Urgo wiadomości o zmianie 
regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na 
stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
  

16. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące programu powinny być składane w formie pisemnej, listem 
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: „Program Uriage/Urgo”. Reklamacje lub skargi powinny 
być złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub skargi, ale nie 
późniejszym niż 30 (trzydzieści) dni od daty zakończenia programu. O zachowaniu powyższych 
terminów decyduje data stempla pocztowego reklamacji lub skargi. Reklamacje lub skargi powinny 
zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. 
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 
otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi nadawcę pisemnie listem 
poleconym, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora 
w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
 

17. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta należy reklamować w punktach serwisowych 
danego producenta. Organizator ani Bio-Profil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie udzielają 
żadnej gwarancji na jakiekolwiek zamówione i dostarczone Uczestnikom produkty. Uprawnienia 
z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej. 
 

18. Udział w programie oznacza akceptację  zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 
 

19. Organizator odpowiada za odprowadzenie wymaganych prawem podatków od dostarczonych 
Uczestnikom produktów. Do każdej nagrody Uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną 
w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości 
przeznaczona na pokrycie przez  Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. 
W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, 
dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje. 



 
20. W przypadku konfliktów mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego 

oraz niniejszego regulaminu. 
 

 
 

√  - Produkt dostępny za określoną ilość znaczków/punktów i 1 zł + VAT 
 

  



 
 
 
 
Załącznik do regulaminu Uriage/Urgo/Auriga – lista produktów z punktacją 
 

PRODUKTY poj. PUNKTY 

Flavo - C Forte serum 30 ml 400 

Flavo - C serum 30 ml 400 

AURIGENE Mikroemulsja 15 ml 400 

ECLA-CELL krem 200 ml 400 

Flavo - C Forte serum 15 ml 400 

ISODENSE serum ujędrniające 30 ml 500 

ISODENSE krem ujędrniający    50 ml 500 

ISOFILL Serum intensywnie korygujące zmarszczki 30 ml 500 

ISOFILL Krem korygujący zmarszczki 50 ml 500 

ISOFILL Riche Krem korygujący zmarszczki 50 ml 500 

Flavo - C Flash 2 x 3 ml 400 

AURIDERM XO krem-żel 75 ml 400 

ISODENSE krem pod oczy 15 ml 500 

ISOFILL Krem pod oczy korygujący zmarszczki 15 ml 500 

Dermatologiczny żel do mycia 1000 ml 400 

NOWOŚĆ!!! Creme Lavante Krem do mycia 1000 ml 400 

Xemose  CERAT Intensywny balsam do skóry bardzo suchej 150 ml 500 

Roseliane CC krem SPF 30 do cery naczynkowej NF 40 ml 400 

Xemose Krem do skóry bardzo suchej 400 ml 500 

Roseliane krem do cery naczynkowej NF 40 ml 400 

Roseliane krem RICHE do cery naczynkowej NF 40 ml 400 

Creme Lavante Krem do mycia 500 ml 400 

Xemose Żel - krem  400 ml 500 

Urgo na Zniszczone Paznokcie przez grzybicę i urazy 3,3 ml 400 

Flavo - C serum 15 ml 300 

Flavo - C krem nawilżający 30 ml 300 

Flavonex krem  100 ml 300 

AquaPRECIS krem nawilżająco - odżywczy 50 ml 300 

Isoliss fluid nadający blasku na pierwsze zmarszczki 40 ml 500 

Isoliss krem nadający blasku na pierwsze zmarszczki 40 ml 500 

BARIESUN Spray SPF 50+ dla dzieci 200 ml 300 

BARIESUN Spray SPF 50+ do skóry normalnej i wrażliwej 200 ml 300 

BARIESUN Spray SPF 50+ do skóry wrażliwej 200 ml 300 

BARIESUN Suchy Olejek Spray SPF 30 200 ml 300 

BARIESUN Suchy Olejek Spray SPF 50+ 200 ml 300 

AquaPRECIS krem intensywnie nawilżający do skóry normalnej i mieszanej 40 ml 300 

AquaPRECIS krem intensywnie nawilżający do skóry suchej 40 ml 300 

AquaPRECIS krem nawilżający na dzień SPF 20 40 ml 300 

NOWOŚĆ!!! URIAGE Woda micelarna do skóry normalnej i wrażliwej  500 ml 300 

NOWOŚĆ!!! URIAGE Woda micelarna do skóry tłustej i mieszanej 500 ml 300 

NOWOŚĆ!!! URIAGE Woda micelarna do skóry wrażliwej i naczynkowej 500 ml 300 

Dermatologiczny żel do mycia 400 ml 300 



Roseliane fluid tonujący do cery naczynkowej NF 15 ml 300 

Bariederm Balsam do skóry popękanej 40 g 300 

Bariederm Krem ochronny 75 ml 300 

D.S. Emulsja 40 ml 300 

Uriage D.S. Żel myjący 150 ml 300 

Hyseac 3 Regul krem 40 ml 300 

Hyseac Mat krem 40 ml 300 

Hyseac  K18 krem do skóry tłustej i trądzikowej 40 ml 300 

Hyseac  Krem regenerujący 40 ml 300 

Xemose olejek do kąpieli 400 ml 500 

Flavo - C Mask 50 ml 250 

Cernor XO krem 10 ml 250 

AURIDERM XO krem-żel 30 ml 250 

BARIESUN Spray SPF30 do skóry normalnej i wrażliwej 200 ml 250 

Xemose mleczko  400 ml 500 

Suppleance Krem nawilżająco-odżywczy 40 ml 250 

Tolederm krem kojąco-nawilżający 50 ml 250 

Tolederm riche krem kojąco-odżywczy 50 ml 250 

Isoliss roll on pod oczy 15 ml 500 

Peeling do ciała 200 ml 250 

AquaPRECIS żel intensywnie nawilżający pod oczy 15 ml 250 

Roseliane mleczko do demakijażu cery naczynkowej NF 250 ml 250 

AquaPRECIS maseczka intensywnie nawilżająca 40 ml 250 

BARIESUN Przeciwsłoneczny krem tonujący SPF 50+ naturalny beż 50 ml 250 

BARIESUN Przeciwsłoneczny krem tonujący SPF 50+ opalony beż 50 ml 250 

D.S. Płyn 100 ml 250 

Hyseac pasta SOS 15ml 250 

Hyseac  Żel oczyszczający  150 ml 250 

Urgo na Afty i drobne rany w jamie ustnej 6 ml 250 

URGO na Oparzenia i Rany Powierzchowne duży format plastry 4 szt. 250 

URGO na Oparzenia i Rany Powierzchowne mały format plastry 6 szt. 250 

Urgo na Opryszczkę 3 ml 250 

Urgo na Pęknięcia Skóry dłonie i stopy 3,25 ml 250 

URGO na ukąszenia owadów 3,25 ml 250 

URGO Stop obgryzaniu paznokci & regeneracja 9 ml 250 

Flavonex krem 50 ml 200 

Tolederm kojąca woda oczyszczająca 250 ml 200 

Hyseac Bi-Stick sztyft przeciwtrądzikowy 3 ml, 1g 200 

Hyseac Fluid przeciwsłoneczny do skóry trądzikowej SPF 30 50 ml 200 

Hyseac Fluid przeciwsłoneczny do skóry trądzikowej SPF 50+ 50 ml 200 

Hyseac Łagodna maseczka pilingująca 100 ml 200 

BARIESUN Krem mineralny SPF 50+  50 ml 200 

BARIESUN Krem SPF 30 dla skóry normalnej i wrażliwej 50 ml 200 

BARIESUN Krem SPF 50+ dla skóry normalnej i wrażliwej 50 ml 200 

BARIESUN Krem SPF 50+ dla skóry wrażliwej 50 ml 200 

Hyseac A.I. Krem 40 ml 200 

BARIESUN Brązująca mgiełka w sprayu  100 ml 200 

Hyseac Żel oczyszczający 300 ml 200 



Roseliane maska do cery naczynkowej NF 40 ml 200 

Cu-Zn+  Krem 40 ml 200 

BARIESUN Łagodzący spray po opalaniu 150 ml 200 

BARIESUN Regenerujący balsam po opalaniu  150 ml 200 

NOWOŚĆ!!! Hyseac tonik złuszczający 200 ml 200 

Bariederm Balsam do spierzchniętych ust 15 ml 200 

NOWOŚĆ!!! BARIESUN Transparentny sztyft SPF 50+ 8 g 150 

Uriage Woda termalna 300 ml 150 

Hyseac Krem oczyszczający 150 ml 150 

Xemose krem do twarzy 40 ml 400 

Xemose Żel - krem  200 ml 400 

Si-Nails-Si odżywka do paznokci 12 ml 150 

URIAGE Dezodorant roll-on 50 ml 150 

Pruriced żel  100 ml 150 

Uriage krem do rąk 50 ml 150 

URGO Opatrunek w sprayu 40 ml 150 

URGO Na Halluksy plastry 5 szt. 150 

URGO na odciski na palcach plastry 5 szt. 150 

URGO na Odciski na Podeszwie plastry 5 szt. 150 

Uriage Woda termalna 150 ml 100 

Uriage Woda termalna 50 ml 100 

URGO na Pęcherze duży rozmiar plastry 5 szt. 100 

URGO na Pęcherze mały rozmiar plastry 6 szt. 100 

URGO Na pęcherze Spód stopy plastry 5 szt. 100 

URGO na Pęcherze ultradyskretne plastry 5 szt. 100 

URGO na Odciski z SA plastry 12 szt. 100 

URGO Szybkie gojenie ran plastry 8 szt 100 

 


