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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „WIĘCEJ OSÓB - NIŻSZA CENA” 

 

Czas trwania promocji: od 01.12.2021 do odwołania. 

 
Promocja dotyczy: specjalnej ceny zestawów dietetycznych Dieta Premium zamówionych  

i opłaconych w okresie trwania oferty promocyjnej pod warunkiem zamówienia oraz łącznej dostawy 

przynajmniej 2 zestawów na ten sam dzień do tej samej lokalizacji (dla przynajmniej 2 osób). 
 
1. Okres trwania oferty promocyjnej 
W okresie od 01.12.2021 r. do odwołania Dieta Premium wprowadza ofertę promocyjną pod nazwą 
„Więcej osób – niższa cena”. 
 
2. Warunki oferty 
2.1. Z oferty promocyjnej „Więcej osób – niższa cena” mogą skorzystać osoby fizyczne, które ukończyły 
18 lat. 
2.2. W okresie trwania oferty promocyjnej należy złożyć zamówienie na zestawy dietetyczne 
dostarczane przez przynajmniej 15 dni kalendarzowych. 
2.3. Płatność za złożone zamówienie powinna nastąpić najpóźniej do drugiego dnia dostawy diety.  
2.4.  Warunkiem skorzystania z promocji jest zamówienie, przez jedną lub kilka osób, przynajmniej 2 
zestawów (dla przynajmniej 2 osób) na ten sam dzień, dostarczanych do tej samej lokalizacji, tj. pod 
dokładnie ten sam adres przez jedną lub kilka osób (identyczna nazwa ulicy, numer domu, numer 
mieszkania/pokoju, identyczna godzina dostawy) i odbieranych lub pozostawianych w miejscu odbioru 
jednocześnie. 

 
3. Zasady oferty promocyjnej 
3.1. Cena zestawu dietetycznego (obejmująca posiłki na jeden dzień dla jednej osoby) zamówionego  
i opłaconego w okresie trwania promocji wynosi: 
 
- w przypadku złożenia zamówienia na dietę klasyczną, bez ryb 

 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy 
1000 kcal 60 zł 59 zł 58 zł 
1200 kcal 62 zł 61 zł 60 zł 
1500 kcal 64 zł 63 zł 62 zł 
1800 kcal 66 zł 65 zł 64 zł 
2000 kcal 68 zł 67 zł 66 zł 
2200 kcal 70 zł 69 zł 68 zł 
2500 kcal 73 zł 72 zł 71 zł 

 
- w przypadku złożenia zamówienia na dietę wegetariańską 

 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy 
1000 kcal 60 zł 59 zł 58 zł 
1200 kcal 62 zł 61 zł 60 zł 
1500 kcal 64 zł 63 zł 62 zł 
1800 kcal 66 zł 65 zł 64 zł 
2000 kcal 68 zł 67 zł 66 zł 
2200 kcal 70 zł 69 zł 68 zł 
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- w przypadku złożenia zamówienia na dietę wegetariańską z rybami 

 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy 
1000 kcal 62 zł 61 zł 60 zł 
1200 kcal 64 zł 63 zł 62 zł 
1500 kcal 66 zł 65 zł 64 zł 
1800 kcal 68 zł 67 zł 66 zł 
2000 kcal 70 zł 69 zł 68 zł 
2200 kcal 72 zł 71 zł 70 zł 

 

- w przypadku złożenia zamówienia na dietę bezglutenową, bez laktozy, bez glutenu i laktozy, bez 

nabiału, bez glutenu i nabiału 

 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy 
1000 kcal 66 zł 65 zł 64 zł 
1200 kcal  68 zł 67 zł 66 zł 
1500 kcal  70 zł 69 zł 68 zł 
1800 kcal  72 zł 71 zł 70 zł 
2000 kcal  74 zł 73 zł 72 zł 

 

- w przypadku złożenia zamówienia na dietę niskoglikemiczną, dla diabetyka, wegańską 
 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy 

1000 kcal 66 zł 65 zł 64 zł 
1200 kcal  68 zł 67 zł 66 zł 
1500 kcal  70 zł 69 zł 68 zł 
1800 kcal  72 zł 71 zł 70 zł 
2000 kcal  74 zł 72 zł 71 zł 

 

 

- w przypadku złożenia zamówienia na dietę sportową  
 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy 

2200 kcal  70 zł 69 zł 68 zł 
2500 kcal  73 zł 72 zł 71 zł 

 
- w przypadku złożenia zamówienia na dietę ketogeniczną  

 2 zestawy 3 zestawy 4 zestawy 
1000 kcal 68 zł 67 zł 66 zł 
1200 kcal 70 zł 69 zł 68 zł 
1500 kcal 72 zł 71 zł 70 zł 
1800 kcal 74 zł 73 zł 72 zł 
2000 kcal 76 zł 75 zł 74 zł 
2200 kcal 78 zł 77 zł 76 zł 
2500 kcal 81 zł 80 zł 79 zł 
3000 kcal 86 zł 85 zł 84 zł 
3500 kcal 91 zł 90 zł 89 zł 
4000 kcal 96 zł 95 zł 94 zł 
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3.2 W cenie zestawu dietetycznego znajduje się dostawa zestawu, jeżeli adres dostawy znajduje się  
w bezpłatnej strefie dostaw umieszczonej na stronie internetowej 
https://www.dietapremium.pl/bezplatna-dostawa. W pozostałych przypadkach – pobierana będzie 
opłata za dostawę w wysokości ustalanej indywidualnie.  
3.3 Zamówienie na zestawy dietetyczne można złożyć poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem 

lub wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej 

https://www.dietapremium.pl/pl/koszyk. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i warunków jest mail 

„potwierdzenie zamówienia” przesłany na adres wskazany przez Klienta. 

3.4 Złożone zamówienie można wykorzystać w okresie od 01.12.2021 r. do zakończenia trwania 
promocji. 
 
3.5 W przypadku dokonania zmian w zamówieniu, rezygnacji z części zestawów lub zmiany terminów 

ich realizacji, przez którą nie zostanie spełniony warunek dostarczania przynajmniej 2 zestawów (dla 

przynajmniej 2 osób) na ten sam dzień, do tej samej lokalizacji (pod ten sam adres) w tym samym 

terminie – do pozostałych zestawów zostanie doliczona różnica zgodnie ze standardowym cennikiem.  
3.6 Minimalny okres zamówienia w ramach oferty promocyjnej to 15 dni kalendarzowych.  
3.7 Specjalna cena zestawu dotyczy tylko tych dostaw, w ramach których dostarczano w tym samym 
czasie przynajmniej 2 zestawy do tej samej lokalizacji, na zasadach opisanych w punkcie 2d niniejszego 
regulaminu i zostały wszystkie odebrane jednocześnie. 
3.8 W przypadku osób, które złożyły i opłaciły zamówienie na warunkach standardowych (ale miało to 
miejsce już w trakcie okresu trwania niniejszej promocji) mogą zostać zastosowane warunki 
promocyjne. 
 
3.9 Zastosowanie warunków promocji w stosunku do osób określonych w punkcie 3.8 będzie miało 
miejsce od dnia, gdy do jednej lokalizacji dostarczane będą przynajmniej 2 zestawy. Rozliczenie różnicy 
w płatnościach odbywa się wówczas poprzez przedłużenie zamówienia o ilość dni odpowiadającą 
wspomnianej różnicy lub poprzez rozliczenie powstałej w ten sposób nadpłaty  
w kolejnym zamówieniu.  
3.10 Maksymalny okres realizacji zamówienia jest ograniczony do momentu zakończenia oferty 
promocyjnej,  z zastrzeżeniem, że jeżeli zamówienie zostało złożone i rozpoczęto jego realizację  
w okresie trwania promocji - warunki promocyjne dla tych zamówień zostają niezmienione  
do momentu zrealizowania zamówienia do końca, nie dłużej jednak niż 90 dni od dnia zakończenia 
(odwołania) promocji. 
 
3.11 Niewykorzystanie w całości lub w części opłaconego zamówienia w terminie 
określonym w punkcie 3.4 i 3.10 regulaminu z winy zamawiającego powoduje 
przepadnięcie . 
 
3.12 Dieta Premium nie dokona zwrotu należności za niewykorzystane częściowo lub w całości 
zamówienie, jeżeli zamówienia nie wykorzystano z winy klienta.  
3.13 Klient  ma  prawo  dokonać  zmiany  terminu  dostawy  oraz  zmiany  miejsca  dostawy 
zamówionego zestawu, z zastrzeżeniem że nastąpi to nie później niż 2 dni robocze przed terminem, 
którego zmiana ta dotyczy. 
 
3.14 Zmiana terminu dostawy oraz zmiana miejsca dostawy zamówionego zestawu w terminie 
późniejszym niż wymieniony w punkcie 3.13 jest niemożliwa. 
 
3.15 Obecna oferta promocyjna nie wpływa na zamówienia złożone przed okresem 
obowiązywania promocji.  
3.16 Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
 
 

http://www.wygodnadieta.pl/
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4. Inne postanowienia 
 
4.1 Dieta Premium zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej promocji w dowolnym terminie 
bez konieczności podawania przyczyn. 
 
4.2 Dieta Premium zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie  
w dowolnym terminie bez konieczności podawania przyczyn. 
 


