REGULAMIN KODU RABATOWEGO
"JABLKO"
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej “ Kod rabatowy JABLKO” organizowanej przez MasterLife Solutions Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867
Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Nr. KRS: 0000531599, NIP: 5272725286.
2. Partnerami Promocji są Cateringi Dietetyczne, które prowadzą działalność
gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowują dania,
napoje i podobne produkty oraz korzystają z usług świadczonych przez Spółkę
umożliwiających zawarcie i opłacenie Umów sprzedaży oferowanych przez
Cateringi produktów.
3. Po zaakceptowaniu przez Spółkę zgłoszenia rejestracyjnego, zostaje zawarta
Umowa sprzedaży produktów objętych Promocją pomiędzy osobą składającą
Zamówienie a wybranym Cateringiem biorącym udział w Promocji.
4. Promocja ma charakter ogólnopolski o ograniczonym czasie trwania
i przeznaczona jest dla osób fizycznych składających Zamówienie w Cateringu
Dietetycznym objętym Promocją i za pośrednictwem Portalu Dietly.pl, dalej
zwanego Platformą Dietly.pl. lub Platformą.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny i poza złożeniem Zamówienia na Platformie
nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów przed
złożeniem Zamówienia.
6. Spółka nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin za pośrednictwem Platformy
w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie,
odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
§2
TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
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Promocja obowiązuje w wybranych Cateringach dietetycznych, które
dobrowolnie zgłosiły chęć udziału w Promocji i których oferta znajduje się na
Platformie Dietly.pl
Promocja dotyczy ofert sprzedaży Cateringów, których oferta widoczna jest pod
adresem “dietly.pl/zyjlepiej”
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Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 czas trwania Promocji obejmuje okres
od godziny 13:00 dnia 10.09 2022 do dnia 30.09.2022 lub do wyczerpania
zapasów kodów promocyjnych.
O udziale w Promocji decyduje data zawarcia Umowy z Cateringiem
Dietetycznym za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
Liczba zamówień w danym Cateringu objęta Promocją jest ograniczona.
Informacja o zakończeniu Promocji w danym Cateringu będzie komunikowana
poprzez nieaktywny kod Promocji.
§3
PRZEDMIOT I ZASADY PROMOCJI
Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji,
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z bonu rabatowego,
uprawniającego do nabycia Produktów u Partnerów Promocji z 20% rabatem od
ceny sprzedaży brutto Produktów oferowanych przez Partnerów na Platformie
Dietly.
Maksymalna wartość Zamówienia, od którego przysługuje rabat w postaci kodu
rabatowego wynosi 800,00 zł brutto.
Promocja łączy się wyłącznie z promocją objętą kodem: “ZYJLEPIEJ”
i w Caterinagach biorących w niej udział.
Promocja jest skierowana zarówno do nowych użytkowników Platformy Dietly
jak i do osób posiadających już Konto Klienta i korzystających z usług Platformy.
Przeznaczone na Promocję kody rabatowe zostały przez Organizatora równo
podzielone pomiędzy nowych i zarejestrowanych użytkowników Platformy.
Promocja trwa do czasu wyczerpania kodów w danej grupie użytkowników.
Niewykorzystane kody rabatowe w danej grupie pozostają do dyspozycji
Organizatora.
Warunkiem koniecznym udziału w Promocji
dla nowych użytkowników
Platformy jest:
a. założenie Konta Klienta,
b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Platformy, Polityki Prywatności
Platformy oraz niniejszego Regulaminu,
c. złożenie Zamówienia, objętego Promocją, na liczbę dni wskazaną w
warunkach danej Promocji wybranego Cateringu na wartość nie większą
niż 800,00 zł brutto,
d. wpisanie podczas składania zamówienia w odpowiednich sekcjach kodu:
“ JABLKO”
e. oraz opłacenie Zamówienia online.
Warunkiem koniecznym udziału w Promocji
dla zarejestrowanych
użytkowników Platformy jest:
a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
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b. złożenie Zamówienia, objętego Promocją, na liczbę dni wskazaną w
warunkach danej Promocji wybranego Cateringu na wartość nie większą
niż 800,00 zł brutto,
c. wpisanie podczas składania zamówienia w odpowiednich sekcjach kodu:
“JABLKO”
d. oraz opłacenie Zamówienia online.
Przekazanie kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do
wykorzystania przyznanego nim rabatu.
Przyznane w ramach Promocji kody rabatowe nie podlegają wymianie na
gotówkę i nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów na Platformie ma prawo, a nie
obowiązek skorzystania z kodów rabatowych.
W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl oraz odpowiednie
Regulaminy w Cateringach objętych Promocją.
§4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
mailowej na adres poczty elektronicznej Spółki kontakt@dietly.pl z dopiskiem
„Reklamacja KODU RABATOWEGO "JABLKO"”. Dane osobowe przekazane
w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją
i/lub Promocją. Administratorem danych osobowych jest Spółka MasterLife.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane
osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich
poprawiania. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka
prywatności Dietly.pl na: https://dietly.pl/.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Decyzje Spółki -Organizatora Promocji są ostateczne.
Powyższe nie ogranicza uprawnienia klienta do dochodzenia roszczeń na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na postanowienia
Regulaminu;
b. usprawnieniu obsługi działania Platformy i obsługi Klientów;
c. wynikających ze zmian technologicznych lub funkcjonalnych;
d. względów bezpieczeństwa danych Klientów,
e. zmian redakcyjnych.
W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Spółka udostępni tekst
jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na Platformie.
Zmiany warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i
umieszczenia na Platformie.

