Regulamin promocji „Black Weekend w Mito-Pharma”.
1. Postanowienie ogólne.
•

Klienci dokonujący zakupów na stronie: www.mito-pharma.pl, której właścicielem jest
Dorota Krawczyk, ul. Sikorskiego 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, mają możliwość
skorzystania z promocji „darmowej dostawy od 49 PLN” - bezpłatnego doręczenia paczki
pod wskazany adres oraz 10% rabatu na wybrane produkty w sklepie Mito-Pharma.

•

Promocja prowadzona jest w Sklepie Internetowym mito-pharma.pl

•

Promocja obowiązuje w dniach 25-27.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest:
•

W przypadku darmowej dostawy: Dokonanie zakupu dowolnych produktów z oferty
sklepu mito-pharma.pl na kwotę min. 49 PLN.

•

W przypadku 10% rabatu na wybrane produkty: zakup wybranego produktu z zakładki
„Black Weekend” na stronie głównej.

•

Zapłata za produkty: gotówką, kartą płatniczą, przelewem lub poprzez dokonanie
płatności przy odbiorze.*
*w przypadku przelewu/płatności kartą, płatność musi zostać zaksięgowana najpóźniej do końca
dnia 27.11.2022 r.

3. Promocja „Darmowej dostawy od 49 PLN” dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski
za pośrednictwem firm kurierskich:
• InPost (dostaw do paczkomatów).
• DHL (przesyłki kurierskie / w tym dostawa do punktu odbioru).

4. Postanowienia końcowe.
•

Promocyjne produkty z 10% rabatem będą dostępne w zakładce „Black Weekend” na
stronie głównej.

•

Dodatkowy rabat (10%) nie łączy się z innymi promocjami/kodami/rabatami
indywidualnymi.

•

10% rabat na wybrane produkty łączy się z promocją „Darmowa dostawa od 49 PLN”

•

Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia promocji w dowolnym momencie, o
czym poinformuje w osobnym komunikacie w linku do promocyjnego banneru na stronie
głównej.

•

W przypadku próby naruszenia regulaminu, organizator zastrzega sobie możliwość
wstrzymania wysyłki zamówienia do czasu wyjaśnienia lub w ostateczności do
anulowania zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje kupującego.

•

Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim klientom dokonującym zakupu w
Sklepie Internetowym.

•

Zmiana warunków promocji może nastąpić jedynie poprzez zmianę niniejszego
Regulaminu.

•

Wszelkie uwagi oraz sugestie prosimy kierować na adres mailowy
biuro@mito-pharma.pl

