
REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ
„Dietly Fit Days”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,Dietly Fit Days” (zwanej dalej
„Promocją”) jest 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.

4. Promocja ma charakter ogólnopolski i przeznaczona jest dla Osób fizycznych lub
prawnych składających Zamówienie w Cateringu Dietetycznym objętym
promocją i  za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.

§ 2
TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje w wybranych Cateringach dietetycznych, które
dobrowolnie zgłosiły chęć udziału w Promocji i których oferta znajduje się na
Portalu Dietly.pl

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 czas trwania Promocji obejmuje okres
od 19 kwietnia do 03 maja 2022 roku.

3. O udziale w Promocji decyduje data zawarcia Umowy z Cateringiem
Dietetycznym za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.

4. Informacja o zakończeniu Promocji w danym Cateringu będzie komunikowana
poprzez nieaktywny kod Promocji.

§ 3
ZASADY PROMOCJI

1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Cateringów
Dietetycznych.

2. Catering może wskazać, że Promocja obowiązuje na wybraną przez Catering
minimalną liczbę dni.

3. Warunkiem koniecznym udziału w Promocji jest:



a. złożenie zamówienia, objętego Promocją, na liczbę dni wskazaną w
warunkach danej Promocji,

b. oraz opłacenie zamówienia.
4. Aby promocja została naliczona kod “FITDAYS” musi zostać wpisany podczas

składania zamówienia.
5. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują

postanowienia Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl oraz odpowiednie
Regulaminy w Cateringach objętych Promocją.

§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie

mailowej na adres poczty elektronicznej Spółki kontakt@dietly.pl z dopiskiem
„Reklamacja Promocji Dietly Fit Days”. 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/.

3. 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.

mailto:kontakt@dietly.pl

