
Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego mamaginekolog

„PleasuRP” i „PleasuRP 2.0”

§ 1

1. Niniejszy załącznik określa zasady zakupu produktów „PleasuRP” albo „PleasuRP 2.0” w

sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://rpstore.pl/

2. Sklep prowadzony jest przez Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271,

BDO: 000108449.

§ 2

W skład zestawu “PleasuRP” wchodzi 7 produktów:

1. Prezerwatywy Unimil B.Safe 3 szt.

2. Jeden Stymulator wybrany losowo spośród następujących:

● Satisfyer One night stand (jednorazowy air pulse)

● miniwibrator Satisfyer Ultra Power Bullet 3 white

● miniwibrator Satisfyer Ultra Power Bullet 4 yellow

3. Jeden Masturbator (jednorazowy) wybrany losowo spośród następujących:

● Masturbator Egg Single (Naughty)

● Masturbator Egg Single (Savage)

4. Komplet kostek “2ga baza” lub kart “Kamasutra”.

5. Jeden strój Penthouse, losowo wybrany spośród następujących modeli:

● Above & beyond black r. S-L

● Dark wish black r. S-L

● Dirty mind black r. S-L

● Juicy poison black r. S-L

● Midnight mirage black r. S-L

● Ride or die black r. S-L

6. Opaska satynowa na oczy

7. Jeden żel intymny wybrany losowo spośród następujących:

● 2:1 Massage & Gleitgel Guarana 100 ml

● 2:1 Massage & Gleitgel Aloe Vera 100 ml

W skład zestawu “PleasuRP 2.0” wchodzi 6 produktów:

1. Prezerwatywy bezlateksowe Unimil B.Safe 3 szt.

2. Jeden strój Penthouse, losowo wybrany spośród następujących modeli:

● Ecstasy queen black r. S-L

● Hottie black r. S-L

3. Żel intymny na bazie wody GLIDE (prod. Roger Publishing)

4. Szarfa bawełniana

5. Gra towarzyska dla par- Sex Sex Sex

6. Jedno piórko do pieszczot BIJOUX INDISCRETS - TICKLE ME TICKLER BLACK

https://rpstore.pl/


§3

1. Wszystkie produkty zapakowane są w estetycznym i eleganckim welurowym woreczku.

2. Zestaw to jeden produkt i można go zwrócić jedynie w całości - wyłączona jest

możliwość zwrotu pojedynczych produktów wchodzących w skład zestawu.

3. Z uwagi na charakter produktów wchodzących w skład zestawu i względy higieniczne,

zwrot może zostać uznany tylko w przypadku posiadania przez produkty nienaruszonych

plomb, jeżeli takie plomby dany produkt posiada.

§ 4

1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku nr 1 stosuje się
odpowiednie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego mamaginekolog

dostępnego pod adresem https://rpstore.pl/pages/regulamin („Regulamin”).

2. Załącznik nr 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Treść niniejszego Załącznika nr 1 będzie dostępna na stronie internetowej

https://rpstore.pl/.
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