
Regulamin promocji “W grupie taniej”

1. Organizatorem promocji “W grupie taniej” jest firma XLTEAM Justyna Lipińska os. Dolnośląskie
132/16, 97-400 Bełchatów wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7692055296 REGON
101292020

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba zajmująca się w sposób profesjonalny dietetyką i
posiadająca konto w serwisie Dietico.pl

3. Promocja dotyczy zakupu abonamentu programu Dietico w planie PREMIUM w cenie stanowiącej
20%, 30%, 40% lub 50% ceny regularnej, przy zakupie tego samego wariantu abonamentowego
przez 2, 3, 4 lub 5 osób (zwane dalej “Grupą”) i będącymi Uczestnikami Promocji. Promocja polega
na jednorazowym zakupie dostępu do programu Dietico w wersjach i rabatach:

dla grupy 2 osobowej - rabat 20%:
● abonament na 180 dni za kwotę 479 zł brutto na okres 180 dni (zamiast 599 zł brutto)
● abonament na 365 dni za kwotę 799 zł brutto na okres 365 dni (zamiast 999 zł brutto)

dla grupy 3 osobowej - rabat 30%:
● abonament na 180 dni za kwotę 419 zł brutto na okres 180 dni (zamiast 599 zł brutto)
● abonament na 365 dni za kwotę 699 zł brutto na okres 365 dni (zamiast 999  zł brutto)

dla grupy 4 osobowej - rabat 40%:
● abonament na 180 dni za kwotę 359 zł brutto na okres 180 dni (zamiast 599 zł brutto)
● abonament na 365 dni za kwotę 599 zł brutto na okres 365 dni (zamiast 999  zł brutto)

dla grupy 5 osobowej - rabat 50%:
● abonament na 180 dni za kwotę 299 zł brutto na okres 180 dni (zamiast 599 zł brutto)
● abonament na 365 dni za kwotę 499 zł brutto na okres 365 dni (zamiast 999  zł brutto)

4. Aby skorzystać z promocji jej uczestnik (będący członkiem Grupy, zwany dalej “Opiekunem”)
powinien przed zakupem abonamentu wysłać w formularzu zgłoszeniowym listę osób chcących
razem z nim zakupić dostęp do programu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie
internetowej Dietico.pl w dziale “Promocje”. Opiekun może również zgłosić osoby chcące skorzystać
z promocji wysyłając maila na adres: kontakt@dietico.pl

5. Aktywacja abonamentu promocyjnego nastąpi w chwili, gdy wpłata za wybrany abonament
zostanie zaksięgowana na koncie Organizatora dla wszystkich członków Grupy.

6. Po wysłaniu przez Opiekuna formularza zgłoszeniowego grupa ma 5 dni roboczych na opłacenie
abonamentu.

7. Z promocji “W grupie taniej” mogą skorzystać zarówno stali klienci, jak i nowi użytkownicy
programu.

1

https://dietico.pl
https://dietico.pl/w-grupie-taniej
mailto:kontakt@dietico.pl


8. Uczestnik Promocji “W grupie taniej” jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi
przepisami, od umowy sprzedaży abonamentu w Promocji “W grupie taniej”. Skutkuje to jednak
zablokowaniem dostępu do programu Dietico innym osobom z Grupy (oraz zwrotem wpłaconych
pieniędzy).

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Uczestnika w ciągu 14 dni od zawarcia umowy
zwracana jest cała wpłacona kwota. Po tym okresie zwrotowi podlega kwota pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Promocja “W grupie taniej” nie łączy się z innymi Promocjami.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem
https://dietico.pl/w-grupie-taniej

13. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich
zgłoszenia.

14. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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