
REGULAMIN PROMOCJI „-20zł na produkty marki SENI” 

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,-20zł na produkty marki SENI” (,,Promocja”) jest  

FHU MEGRES Waldemar Kasprzak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 52 kod 88-100, 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez 

Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5562627089, REGON 340849396 („Organizator”). 

2. Miejscem Promocji jest Sklep Zdrowie mieszczący się przy ulicy 900-lecia 15 w Mogilnie oraz Sklep 

Zdrowie mieszczący się przy ulicy Narutowicza 52 w Inowrocławiu. 

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów marki SENI. 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do 

czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie 

obowiązywania Promocji dokonają w Sklepach stacjonarnych „ZDROWIE” (wyżej wymienionych) 

zakupów za minimum 50 zł. 

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu 

produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 

20zł od obowiązującej ceny sprzedaży każdego z produktów. Nie dotyczy produktów refundowanych. 

6. Uczestnik Promocji może jednokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. Z 

promocji można skorzystać telefonicznie informując o posiadaniu Vouchera. Otrzymany Voucher można 

osobiście okazać w Sklepie Medycznym bądź przekazać go pracownikowi FHU MEGRES, który 

dostarcza towar bezpośrednio do klienta. Voucher jest zwrotny i jednorazowy. 

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku obowiązywania innych promocji 

(w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 

8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy 

sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji. 

10.Promocja obowiązuje od dnia 01.08.2020 r. do odwołania. 

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 

niniejszego regulaminu. 

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem 

www.sklepzdrowie.pl 

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu 

rękojmi. 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia. 

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku. 


