
Regulamin Promocji „Dietetyk z dyplomem 2020” 

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Dietetyk z dyplomem 2020” („Promocja”) jest 

Hermax sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Jasna 7/1, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000184822 REGON 110002927, 

NIP 5640001583, o kapitale zakładowym w wysokości 2 012 500,00 zł („Organizator”). 

2. W niniejszym regulaminie opisano zasady Promocji, w ramach której można skorzystać 

jednorazowo z opcji zakupu programu Kcalmar.pro. na pakiet 6-miesięczny planu 

PPREMIUM w cenie 180 zł brutto. 

3. Z Promocji można skorzystać od 14.09.2020 r. do 30.09.2020 r. jeśli jesteś 

Użytkownikiem Kcalmar.pro, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 niniejszego regulaminu. 

4. Nie możesz skorzystać z Promocji, jeżeli w danej chwili posiadasz aktywny pakiet 

programu Kcalmar.pro z płatnością ratalną lub jeśli data zakończenia Twojego 

aktywnego planu przypada później niż 30 października 2020. 

5. Z Promocji możesz skorzystać wyłącznie jeśli jesteś tegorocznym Absolwentem 

kierunku dietetyka lub kierunków pokrewnych. Potwierdzenie w postaci skanu lub 

zdjęcia dyplomu musisz przesłać do nas na kontakt@kcalmar.com  

6. Aby skorzystać z Promocji należy w czasie jej obowiązywania:  

a. Dokonać rejestracji w Kcalmar.pro na stronie 

https://kcalmar.com/accounts/dietitian/registration/ (jeśli nie ma jeszcze 

zarejestrowanego konta) 

b. Napisać maila na kontakt@kcalmar.com przesyłając potwierdzenie ukończenia 

studiów w 2020 roku na kierunku dietetyk lub kierunku pokrewnym, podając 

dane kontaktowe. 

c. Opcjonalnie można skontaktować się telefonicznie pod wybrany numer 

telefonu: 782 093 159 lub 693 408 290. Konsultanci będą mogli utworzyć 

odpowiednie zamówienie, które zostanie wysłane do opłacenia bezpośrednio 

w programie oraz dodatkowo na wskazany adres mailowy 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na program Kcalmar.pro ani z innymi 

rabatami. 

8. Jeśli masz już aktywną usługę w postaci pakietu Kcalmar.pro, skorzystanie z Promocji 

może spowodować skrócenie lub wydłużenie czasu trwania obecnego planu. Przed 

dokonaniem płatności zweryfikuj datę całego czasu trwania programu, gdyż dokonując 

płatności akceptujesz wyświetloną datę zakończenia planu. 

9. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Kcalmar.pro, Polityka prywatności oraz Cennik usług 

Kcalmar.pro, znajdujące się na stronie https://kcalmar.com/dietetyk/. 

Niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają 

znaczenie przypisane im w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim.  
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