REGULAMIN PROMOCJI „-10% rabatu na Detoks i Odżywianie”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem promocji w formie udzielenia rabatu o nazwie „-10% rabatu na Detoks
i Odżywianie”, zwanej dalej „Detoks”, jest Biomol-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy
ul. Huta Jagodnica 41, NIP: 727-25-73-736. zwana dalej „Organizatorem”.
2.Celem Promocji jest promocja badania „Detoks i Odżywianie”. Opis badania dostępny
jest na stronie https://www.biomol.pl/detoks-i-odzywianie
3.Czas trwania Promocji obejmuje okres od godziny 20.00 dnia 10 marca 2020 roku do
godziny 22.00 dnia 31 marca 2020

4.Cena APW zostanie obniżona automatycznie w sklepie www.biomol.pl/sklep o 10% od
obecnie obowiązujących cen i będzie wynosić 395 zł -10% tj. 355,50 zł za wersję
elektroniczną wyniku. Jeżeli Uczestnik wybiera wersję drukowaną wyniku to płaci 395 zł
-10% tj. 355,50 zł + 15 zł = 370,50zł.

5. Promocja dotyczy wyłącznie stron www.biomol.pl i https://partner2.biomol.pl
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1.Promocja przeznaczona jest dla każdego.
2.Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3.Udział w promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4.W celu wzięcia udziału w promocji oraz uzyskania rabatu Uczestnik powinien w czasie
trwania promocji zakupić u Partnera Biomol https://www.biomol.pl/mapa-partnerow
lub na stronie biomol.pl .
§3POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać mailowo: biuro@biomol.pl
2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od
daty ich otrzymania.
4.Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony mailem
wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5.Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.biomol.pl/detoks-iodzywianie
2.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestników.

