REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „POLEĆ NAS I ZYSKAJ! 3”

Czas trwania promocji: od 10.05.2011 do odwołania.
Promocja dotyczy: specjalnego rabatu dla osoby która poleci znajomemu WygodnaDieta.pl,
jeżeli znajomy złoży i opłaci zamówienie zestawów dietetycznych WygodnaDieta.pl
1. Okres trwania oferty promocyjnej
W okresie od 10.05.2011 r. do odwołania. WygodnaDieta.pl wprowadza ofertę promocyjną
pod nazwą „Poleć nas i Zyskaj! 3”.
2. Warunki oferty
Z oferty promocyjnej „Poleć nas i Zyskaj! 3” mogą skorzystać osoby które spełniają wszystkie
poniższe warunki:
a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,
b) osoby korzystające z usług WygodnaDieta.pl w trakcie trwania oferty promocyjnej,
c) osoby, które w okresie trwania oferty promocyjnej polecą usługi WygodnaDieta.pl
znajomemu (osobie poleconej),
d) znajomy (osoba polecona) złoży zamówienie i dokona zapłaty za złożone zamówienie
najpóźniej do drugiego dnia dostawy diety,
e) znajomy (osoba polecona) nie korzystała w przeszłości bezpośrednio z usług
WygodnaDieta.pl ani pośrednio poprzez partnerów WygodnaDieta.pl.
3. Zasady oferty promocyjnej
3.1 Oferta skierowana jest do klientów WygodnaDieta.pl (Polecający), którzy polecają usługi
WygodnaDieta.pl swoim znajomym (Osobom Poleconym).
3.2 W zmian za pierwsze polecenie znajomego złożone bezpośrednio w WygodnaDieta.pl,
WygodnaDieta.pl naliczy Polecającemu specjalny rabat.
3.3 Specjalny rabat wynosi 5,00 PLN (słownie: pięć złotych 00/100) za każdy dzień
pierwszego zamówienia złożonego i opłaconego przez znajomego (Osobę Poleconą) w
WygodnaDieta.pl, jeżeli znajomy (Osoba Polecona) korzysta ze standardowej oferty
WygodnaDieta.pl.
3.4 Specjalny rabat wynosi 1,00 PLN (słownie: jeden złotych 00/100) za każdy dzień
pierwszego zamówienia złożonego i opłaconego przez znajomego (Osobę Poleconą), jeżeli
znajomy (Osoba Polecona) korzysta z promocyjnej oferty WygodnaDieta.pl.
3.5 Specjalny rabat może być wykorzystany tylko, gdy Polecający korzysta ze standardowej
oferty WygodnaDieta.pl.
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3.6 Specjalny rabat Polecający może wykorzystać składając swoje kolejne zamówienie. Kwota
specjalnego rabatu zostanie mu wówczas odliczona od należności za złożone zamówienie.
3.7 Minimalny okres zamówienia, które musi zostać złożone przez Polecającego, aby
skorzystać ze Specjalnego Rabatu w ramach tego zamówienia to 7 dni.
3.8 Rabat realizowany jest poprzez odliczenie specjalnego rabatu od kwoty całkowitej
należności za zamówienie.
3.9 Jeżeli Polecający w swoim „następnym zamówieniu” korzysta z innej oferty promocyjnej,
w ramach tego zamówienia nie może wykorzystać Specjalnego Rabatu. Specjalny Rabat
będzie mógł wykorzystać przy kolejnym zamówieniu, jeżeli będzie korzystał ze standardowej
oferty WygodnaDieta.pl.
3.10 Specjalny rabat może zostać naliczony tylko jednej osobie - Polecającemu. W sytuacjach
spornych – Osoba Polecona decyduje, komu należy przyznać zniżkę z tytułu polecenia.
3.11 Specjalny rabat jest przyznany automatycznie w momencie opłacenia przez Osobę
Poleconą swojego zamówienia.
3.12 Specjalny Rabat można wykorzystać w okresie od 10.05.2011 r. do zakończenia trwania
promocji, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od pierwszego dnia zamówienia Osoby
Poleconej.
3.13 Specjalny Rabat nie może zostać wypłacony.
3.14 Nie wprowadza się ograniczenia ilościowego względem ilości Osób Poleconych, a
także związanego z tym Specjalnego Rabatu.
3.15 Specjalny rabat zostaje naliczony Polecającemu za pierwsze zamówienie każdej
Osoby Poleconej zgodnie z zasadami z pkt. 3.3 i 3.4.
3.16 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.
3.17 Maksymalny okres realizacji zamówienia jest ograniczony do momentu zakończenia
oferty promocyjnej, z zastrzeżeniem, że jeżeli zamówienie zostało złożone i rozpoczęto jego
realizację w okresie trwania promocji - warunki promocyjne dla tych zamówień zostają
niezmienione do momentu zrealizowania zamówienia do końca.
3.18 W przypadku rezygnacji lub modyfikacji przez Osobę Poleconą złożonego zamówienia
lub nieuregulowania należności przez Osobę Poleconą za złożone zamówienie – Specjalny
Rabat zostanie cofnięty Polecającemu.
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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.
4.2 WygodnaDieta.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym
regulaminie w dowolnym terminie bez konieczności podawania przyczyn.
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