REGULAMIN PROMOCJI „-5% DLA INSTAGRAMOWICZÓW”
Czas trwania promocji: od 13.08.2018 do 19.08.2018
Promocja dotyczy: specjalnego rabatu, który można zastosować do cen zestawów dietetycznych
WygodnaDieta.pl zamówionych i opłaconych w okresie trwania oferty promocyjnej.
1. Okres trwania oferty promocyjnej
W okresie od 13.08.2018 r. do 19.08.208 WygodnaDieta.pl wprowadza ofertę promocyjną pod nazwą
„-5% dla Instagramowiczów”.
2. Warunki oferty
Z oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby:
a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat
b) w okresie trwania oferty promocyjnej złoży zamówienie na zestawy dietetyczne
c) dokona zapłaty za złożone zamówienie najpóźniej do drugiego dnia dostawy diety
d) warunkiem skorzystania z promocji jest podanie podczas składania zamówienia hasła „Instadieta”
3. Zasady oferty promocyjnej
3.1 Oferta skierowana jest do nowych klientów WygodnaDieta.pl, którzy złożą w okresie trwania
Promocji pierwsze zamówienie na zestawy dietetyczne.
3.2 Za nowego klienta uznaje się osobę, która nie korzystała w przeszłości z usług WygodnaDieta.pl.
3.3 Klienci spełniający warunek omówiony w pkt. 3.1. oraz 2.d) są uprawnieni do otrzymania
specjalnego rabatu w wysokości 5% na zamówienie złożone oraz opłacone w trakcie trwania promocji.
3.4 W cenie zestawu dietetycznego znajduje się dostawa zestawu, jeżeli adres dostawy znajduje się w
bezpłatnej strefie dostaw umieszczonej na http://www.wygodnadieta.pl/bezplatna_dostawa. W
pozostałych przypadkach – pobierana będzie opłata za dostawę w wysokości ustalanej indywidualnie.
3.5 Zamówienie na zestawy dietetyczne można złożyć poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem
WygodnaDieta.pl lub wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej
www.wygodnadieta.pl. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i warunków realizacji jest mail
„potwierdzenie zamówienia” przesłany na adres wskazany przez Klienta.
3.6 Złożone zamówienie można wykorzystać w okresie od 16.08.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.7 Maksymalny okres realizacji zamówienia jest ograniczony do momentu zakończenia oferty
promocyjnej, z zastrzeżeniem, że jeżeli zamówienie zostało złożone i rozpoczęto jego realizację w
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okresie trwania promocji - warunki promocyjne dla tych zamówień zostają niezmienione do momentu
zrealizowania zamówienia do końca.
3.8 WygodnaDieta.pl nie dokona zwrotu należności za niewykorzystane częściowo lub w całości
zamówienie, jeżeli zamówienia nie wykorzystano z winy klienta.
3.9 Klient ma prawo dokonać zmiany terminu dostawy oraz zmiany miejsca dostawy zamówionego
zestawu, z zastrzeżeniem że nastąpi to nie później niż 2 dni robocze przed terminem, którego zmiana
ta dotyczy.
3.10 Zmiana terminu dostawy oraz zmiana miejsca dostawy zamówionego zestawu w terminie
późniejszym niż wymieniony w punkcie 3.9 jest niemożliwa.
3.19 Obecna oferta promocyjna nie wpływa na zamówienia złożone przed okresem obowiązywania
promocji.
3.20 Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.
4. Inne postanowienia
4.1 WygodnaDieta.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej promocji w dowolnym terminie
bez konieczności podawania przyczyn.
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