Czy można podarować komuś coś
cenniejszego niż ZDROWIE?
W okresie przedświątecznym często jesteśmy zabiegani i
nie w głowie nam diety. Zdarza się, że ignorujemy swoje
dolegliwości i złe samopoczucie, bo natłok codziennych
obowiązków nie pozwala nam skupić się choć przez
chwilę na sobie. Ale… Co będzie po Świętach? Nagle
uświadamiamy sobie, że warto zrzucić kilka kilogramów
albo wreszcie zacząć stosować się do zaleceń
żywieniowych w naszych chorobach. Styczeń to miesiąc,
w którym wielu z nas postanawia zacząć prowadzić nowy,
zdrowy styl życia. Nierzadko kończy się tylko na planach,
ponieważ sami nie radzimy sobie z doborem
odpowiedniej dla siebie diety, a motywacja spada wprost
proporcjonalnie do ilości „grzeszków”, które popełniamy.

Chcesz, aby w przyszłym roku było inaczej?
Wiesz, że ktoś z Twoich najbliższych potrzebuje
motywacyjnego „kopa” i wsparcia dietetyka?

Poznaj ofertę świątecznych voucherów!

Proponowany przeze mnie voucher to swego rodzaju
kupon, bon podarunkowy, uprawniający do skorzystania z
usług dietetyka. Wydrukowany na eleganckim papierze i
włożony do pięknej koperty, może stanowić wyjątkowy
świąteczny prezent! To propozycja idealna dla:
✔ siebie samego – doskonała okazja, aby zadbać o
siebie w bardzo atrakcyjnej cenie i pozwolić sobie w
końcu na realizację noworocznych postanowień;
✔ rodziców, dziadków – jako dietetyk kliniczny zajmuję
się nie tylko odchudzaniem, ale również żywieniem w
różnych jednostkach chorobowych;
✔ przyjaciół, rodzeństwa – często najlepiej znamy ich
potrzeby i wiemy, że chcieliby zmienić coś w swoim
życiu, ale nie mają pojęcia, jak się za to zabrać;
✔ pracowników – jako szef w niewielkiej firmie, możesz
zadbać o zdrowie swoich pracowników i zamiast
słodyczy, podarować im na Święta voucher na usługi
dietetyczne!

Oferuję dwa warianty voucherów:
1. Voucher mini w cenie 150 zł (oszczędzasz 80 zł!)
✔ pierwsza wizyta w gabinecie
✔ indywidualna dieta 7-dniowa
✔ wizyta kontrolna

2. Voucher maxi w cenie 200 zł (oszczędzasz aż 120 zł!)
✔ pierwsza wizyta w gabinecie
✔ indywidualna dieta 14-dniowa
✔ 2 x wizyta kontrolna

Vouchery są wydrukowane na eleganckim, grubym papierze i
znajdują się w kolorowych kopertach. Zakupu można dokonać
drogą mailową pod adresem kontakt@dietetykwiktoria.pl.
Płatność przelewem na konto. Vouchery można odebrać
osobiście w moim gabinecie przy ul. Duńskiej 9 lub mogą zostać
wysłane pocztą (w tym przypadku do kwoty zamówienia jest
doliczany koszt wysyłki).
Istnieje możliwość przesłania vouchera drogą elektroniczną – to
rozwiązanie jest świetne, gdy kupujemy go dla siebie lub na
prezent dla kogoś „na odległość”.
Na życzenie Klienta wystawiam faktury za zakup voucherów.
Aby dokonać zamówienia, wyślij e-mail na adres
kontakt@dietetykwiktoria.pl i napisz, który wariant vouchera
Cię interesuje. W odpowiedzi otrzymasz wszelkie informacje
niezbędne do sfinalizowania zamówienia.

Wszelkie szczegóły związane z zakupem,
odbiorem i realizacją voucherów są wyjaśnione
w załączonym niżej regulaminie.

WESOŁYCH I ZDROWYCH
ŚWIĄT!

REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI ŚWIĄTECZNYCH VOUCHERÓW NA USŁUGI
DIETETYCZNE
§1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa sposób zamawiania oraz realizacji usługi świątecznych
voucherów na usługi dietetyczne.
§2
Definicje
1. Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Dietetyk mgr Wiktoria Piłakowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP 8943001862, REGON 366399978.
2. Klient - każdy podmiot dokonujący zamówienia usługi świątecznych voucherów na
usługi dietetyczne.
4. Regulamin - niniejszy Regulamin zakupu i realizacji świątecznych voucherów na
usługi dietetyczne.
5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą wiadomości e-mail i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi z Usługodawcą.
6. Voucher – bon uprawniający do skorzystania z usług dietetycznych w zakresie
pierwszej wizyty w gabinecie, stworzenia indywidualnego jadłospisu na podstawie
wywiadu medyczno-żywieniowego oraz wizyty lub wizyt kontrolnych, będący
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
§3
Dane kontaktowe
1. Adres Usługodawcy: ul Duńska 9, 54-427 Wrocław
2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@dietetykwiktoria.pl
3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 731 189 342
4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 38 1090 2590 0000 0001 3401 1312 (Bank
Zachodni WBK)
5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numeru
telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

§4
Wymagania techniczne
1. Do skorzystania z oferty niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej (e-mail).
§5
Informacje ogólne
1. Ceny podane w Witrynie są podane w polskich złotych.
2. Do cen nie jest doliczany podatek VAT (zwolnienie na postawie art. 113 ust. 9 ustawy
o VAT).
3. Informacje zawarte w powyższej broszurze nie stanowią oferty Usługodawcy w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert
zawarcia Umowy Sprzedaży.
§6
Zasady składania Zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia należy zgłosić w wiadomości e-mail chęć zakupu
świątecznego vouchera lub świątecznych voucherów na usługi dietetyczne.
2. Wiadomość powinna zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko Klienta,
b) adres e-mail Klienta,
c) określenie, który wariant i ile sztuk vouchera jest zamawiane (Voucher Mini bądź
Voucher Maxi)
§7
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Voucher może być dostarczony w wersji elektronicznej na podany w procesie
zamówienia adres e-mail lub w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Możliwy jest także odbiór osobisty voucherów w siedzibie firmy.
2. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie na podstawie preferencji Klienta w zakresie
rodzaju przesyłki (list polecony, list zwykły).
3. Płatność za usługę Klient może uiścić przelewem zwykłym lub internetowym na
konto bankowe: 38 1090 2590 0000 0001 3401 1312 Dietetyk mgr Wiktoria Piłakowska, ul.
Duńska 9, 54-427 Wrocław (Bank Zachodni WBK).
4. Na życzenie Klienta możliwe jest wystawienie faktury dokumentującej zakup
vouchera/voucherów.

§8
Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie w czasie do 24
godzin. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje
poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która
zawiera:
a) informację o przyjęciu zamówienia,
b) informację o możliwych sposobach odbioru zamówienia,
c) odnośnik do niniejszego Regulaminu,
d) należną kwotę,
e) dane do dokonania przelewu.
Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta w/w
wiadomości e-mail.
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.
3.
Po
zaksięgowaniu
płatności
za
zamówienie,
następuje
przekazanie
vouchera/voucherów Klientowi w ustalony uprzednio sposób. Czas realizacji w
przypadku skorzystania z usług Poczty Polskiej wynosi do 7 dni roboczych.
§9
Realizacja vouchera
1. Voucher uprawnia do skorzystania z usług na nim wymienionych:
a) w przypadku Vouchera Mini – pierwsza wizyta w gabinecie, indywidualna dieta 7dniowa, wizyta kontrolna
b) w przypadku Vouchera Maxi – pierwsza wizyta w gabinecie, indywidualna dieta 14dniowa, dwie wizyty kontrolne.
2. Voucher jest ważny 90 dni od daty zakupu.
3. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Niewykorzystany voucher przepada. Wyjątkiem jest sytuacja, w której niemożność
zrealizowania vouchera leży po stronie Usługodawcy – wtedy termin realizacji jest
ustalany indywidualnie.
5. Voucher nie jest imienny – może go wykorzystać każda osoba, która okaże go na
wizycie (każdy voucher posiada unikalny identyfikator, w związku z czym może być
wykorzystany tylko raz).
6. Voucher może być wykorzystany przez osobę pełnoletnią. Osoby niepełnoletnie
mogą skorzystać z wizyty wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

7. Wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-19:00. Warunkiem
odbycia się wizyty jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna (+48 731 189342) lub
mailowa (kontakt@dietetykwiktoria.pl).
8. Wszelkie szczegóły realizacji vouchera będą ustalane indywidualnie podczas
rejestracji.
§10
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Klientów zbieranych w toku składania i
realizacji Zamówień jest Usługodawca: Dietetyk mgr Wiktoria Piłakowska, ul Duńska 9,
54-427 Wrocław, NIP 8943001862, REGON 366399978.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Usługodawcę w toku składania i realizacji
Zamówień zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a w szczególności w celu
dostarczenia Zamówienia Klientowi.
3. Po realizacji Zamówienia, dane osobowe Klientów są usuwane.
§11
Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy
internetowej
ODR
dostępnej
pod
adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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