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Regulamin promocji (Pakiety)
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Niniejszy regulamin promocji (Pakiety) określa warunki sprzedaży zestawu usług promocyjnych dostępnych na stronie
internetowej healthinnmed.pl.
Promocja jest oferowana przez Health Inn Med sp. z o. o. (zwany dalej organizatorem) i dotyczy osób, które zakupiły
pakiet (zwanych dalej Uczestnikami) na stronie internetowej korzystając z systemu rezerwacji on-line lub bezpośrednio
w siedzibie firmy
W ramach promocji uczestnik może skorzystać z jednego z 3 pakietów:
• Pakiet Mini w cenie podanej na stronie internetowej
• Pakiet Standard w cenie podanej na stronie internetowej
• Pakiet Max w cenie podanej na stronie internetowej
W ramach wybranych pakietów uczestnik promocji otrzymuje następujące usługi:
Nazwa pakietu
Czas trwania programu
dietetycznego
Świadczenia dostępne
w pakiecie

Dodatkowe rabaty
Ważność pakietu*
Cena Pakietu

Pakiet Mini
(4 wizyty)
4 miesiące
Pierwsza konsultacja
3 konsultacje kontrolne
3 analizy składu ciała
(BIA)

10% rabatu na
jadłospis
5 miesięcy

Pakiet Standard
(5 wizyt)
5 miesięcy

Pakiet Max
(8 wizyt)
9 miesięcy

Pierwsza konsultacja
Pierwsza konsultacja
3 konsultacje kontrolne
5 konsultacji kontrolnych
3 analizy składu ciała
5 analiz składu ciała (BIA)
(BIA)
1 Jadłospis tygodniowy
2 Jadłospisy tygodniowe
wraz z 20 min. wizytą
wraz z 20 min. wizytami
5% rabatu na wybrane
do 10% rabatu na wybrane
testy diagnostyczne
testy diagnostyczne
6 miesięcy
10 miesięcy
Aktualna cena na stronie www

*czas na wykorzystanie świadczeń w ramach zakupionego pakietu liczony od daty zakupu
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Rabaty naliczany jest od cen zawartych w cenniku podstawowym (załącznik 1 do regulaminu promocji). Rabaty na
usługi nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi na stronie organizatora.
Wysokość rabatów i rodzaj badań diagnostycznych objętych promocją w ramach pakietów:
lp
Nazwa badania
Pakiet Standard
Pakiet Max
1 FoodDetective
5% rabatu
10% rabatu
2 FoodPrint80
5% rabatu
5% rabatu
3 FoodPrint120
5% rabatu
5% rabatu
4 FoodPrint160 Vegetarian
5% rabatu
5% rabatu
5 FoodPrint220+
5% rabatu
5% rabatu
6 FoodTest40
5% rabatu
5% rabatu
7 FoodTest110
5% rabatu
5% rabatu
8 Dopłata do FP/FT-Candida
5% rabatu
10% rabatu
9 Nutrigenomix
5% rabatu
10% rabatu
10 StressPrint
5% rabatu
10% rabatu
Rabat może być udzielony jedynie na badanie wykonane na rzecz uczestnika pakietu. Rabat nie może być
wykorzystany na badanie świadczone na rzecz osób trzecich.
Uczestnik dostaje rabat na wybrany test tylko raz. Niedozwolone jest udzielanie więcej niż jednego rabatu na ten
sam test diagnostyczny. Uczestnik może skorzystać z kilku rabatów wykonując kilka różnych testów diagnostycznych.

1

Świadczenie usług dostępnych w ramach Pakietów będzie realizowane zgodnie z poniższym kalendarzem (zwany
programem**):
Pakiet mini
Pakiet Standard
Pakiet Max
(4 wizyty)
(5 wizyt)
(8 wizyt)

9 miesiąc

8 miesiąc

7 miesiąc

6 miesiąc

5 miesiąc

4 miesiąc

3 miesiąc

2 miesiąc

1 miesiąc

9.

1 tydzień
2 tydzień
3 tydzień
4 tydzień
5 tydzień
6 tydzień
7 tydzień
8 tydzień
9 tydzień
10 tydzień
11 tydzień
12 tydzień
13 tydzień
14 tydzień
15 tydzień
16 tydzień
17 tydzień
18 tydzień
19 tydzień
20 tydzień
21 tydzień
22 tydzień
23 tydzień
24 tydzień
25 tydzień
26 tydzień
27 tydzień
28 tydzień
29 tydzień
30 tydzień
31 tydzień
32 tydzień
33 tydzień
34 tydzień
35 tydzień
36 tydzień

Pierwsza konsultacja (BIA)

Pierwsza konsultacja (BIA)

Pierwsza konsultacja (BIA)

Jadłospis tygodniowy + wizyta Jadłospis tygodniowy + wizyta
1 Konsultacja kontrolna (BIA)

1 Konsultacja kontrolna (BIA) 1 Konsultacja kontrolna (BIA)
3 Konsultacja kontrolna

2 Konsultacja kontrolna

2 Konsultacja kontrolna (BIA)

4 Konsultacja kontrolna (BIA)
Jadłospis tygodniowy + wizyta

3 Konsultacja kontrolna (BIA)

3 Konsultacja kontrolna (BIA)

4 Konsultacja kontrolna

5 Konsultacja kontrolna (BIA)

(BIA) – konsultacja połączona z analizą składu ciała
**Program ma charakter przykładowy i nie jest wiążący. Program będzie dostosowany indywidualnie do potrzeb uczestnika.

10. Jedna osoba może wykupić tylko jeden pakiet.
11. Organizator dopuszcza możliwość dopłaty do jadłospisu 2-tygodniowego dla pakietów Standard i Max (dopłata do
jednego jadłospisu - 100 PLN)
12. Rezygnacja z Pakietu.
• Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionego pakietu. Warunkiem rezygnacji jest
posiadanie paragonu.
• W celu rezygnacji należy poinformować organizatora promocji drogą mailową lub telefonicznie.
• Uczestnikowi promocji przysługuje zwrot kwoty pomniejszonej o koszt uzyskanych świadczeń na dzień złożenia
dyspozycji rezygnacji. Koszt świadczeń będzie liczony według cennika podstawowego.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz usług zawartych w cenniku podstawowym, a także do
zakończenia promocji w dowolnym monecie. Organizator zastrzega sobie także prawo do zmiany usług objętych
promocją (wymienionych w pkt. 6).
14. Wszystkie świadczenia ujęte w pakietach będą realizowane w siedzibie organizatora we Wrocławiu.
Załącznik 1: Cennik podstawowy
lp
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa usługi
Pierwsza konsultacja
Konsultacja kontrolna
Analiza Składu Ciała
FoodDetective
FoodPrint80
FoodPrint120
FoodPrint160 Vegetarian
FoodPrint220+

Cena
179 PLN
149 PLN
99 PLN
450 PLN
780 PLN
1230 PLN
1450 PLN
1599 PLN

lp
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa usługi
FoodTest40
FoodTest110
Dopłata do FP/FT-Candida
Nutrigenomix
StressPrint
Jadłospis tygodniowy
Jadłospis 2 tygodniowy
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Cena
480 PLN
999 PLN
245 PLN
2299 PLN
1849 PLN
199 PLN
289 PLN
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