
Regulamin Promocji „Darmowa Dostawa od 500 zł ” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszym Regulamin określa warunki akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Darmowa 

dostawa od 500 zł”. 

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 
Organizatorze – rozumie się przez to Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Kazimierzowskiej 46/48/35 (02-546), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025915, NIP 8490000039, 
REGON 790003564 o kapitale zakładowym (w całości wpłaconym) 2.340.000,00 zł.,  
Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji, 
 
Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin określający warunki akcji promocyjnej 
„Darmowa dostawa od 500zł”, 
 
Promocja – rozumie się przez to akcję promocyjną prowadzoną pod nazwą „ Darmowa 
dostawa od 500 zł”, 
 
Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność                            
do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną                               
nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności 
prawnych,  na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone 
usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży, 
 
Uczestniku – rozumie się przez to Klienta korzystającego z Promocji na warunkach wskazanych 
w niniejszym Regulaminie, 
 
Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Organizatora pod adresem 
internetowym www.bialmed24.pl, 
 
Czas trwania Promocji – rozumie się przez to czas w którym można skorzystać z Promocji na 
warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, 
 
Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez Organizatora do sprzedaży 
detalicznej dostępne w Sklepie, 
 
Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze,                          
nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie 
wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, 
 
Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą z Organizatorem, 
 
Koszt dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta, 
 
Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w 
Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

http://www.bialmed24.pl/


 
3. Wszystkie wyrazy pisane z dużej litery mają także definicje ustalone zgodnie z regulaminem 

Sklepu internetowego bialmed24.pl, o ile okoliczności, w jakich ich użyto lub niniejszy 
Regulamin nie nakazują przypisać tym terminom innego znaczenia. 

4. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Celem Promocji jest promocja sklepu internetowego bialmed24.pl. 

 

§ 2. Zasady Promocji 

1. Promocja obowiązuje od dnia 28.12.2021 r. i trwa do odwołania. 

2. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która jest lub chce zostać Klientem Sklepu 

internetowego Organizatora oraz która jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i 

spełni warunki Regulaminu. 

3. W celu wzięcia udziału w Promocji należy dokonać w Sklepie zakupu dowolnego Towaru/ 

Towarów spośród produktów będących w ofercie Sklepu o wartości minimum 500 zł brutto. 

4. Po złożeniu zamówienia, Koszty dostarczenia Towaru automatycznie zostaną zmniejszone do 

0 zł, a Klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie 

Towaru. 

5. Darmowa wysyłka obejmuje wysłanie Towarów w ramach wybranej przez Organizatora formy 

dostawy (spośród form oferowanych przez Sklep) na podany przez uczestnika adres wyłącznie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest objęta Promocją. 

7. Jeżeli Uczestnik Promocji dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z 

zakupionych towarów), umowę na zwracane Towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. 

Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na Towary, które ostatecznie pozostały u Klienta. W 

związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 500 zł brutto 

(Klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej 

przez Klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej Klientowi za towary, od których zakupu odstąpił. 

8. Zamówienie można złożyć wyłącznie on-line. Brak opłacania Zamówienia w terminie 

wymaganym przez regulamin Sklepu lub zaistnienie innych przesłanek powodujących 

anulowanie Zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu powoduje brak możliwości 

skorzystania z Promocji. 

9. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności. 

10. Promocję można łączyć z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi 

przez Organizatora, oraz gdy funkcjonalność Sklepu zezwala na takie łączenie. 

11. Z Promocji można skorzystać wielokrotnie. 

12. Udział w promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie 

oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: www.bialmed24.pl . 

13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu świadczenia w postaci darmowej 

dostawy, w tym wymiany świadczenia na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w 

Promocji. 

http://www.bialmed24.pl/


2. Zaleca się aby zgłoszenia reklamacje były sporządzone w formie wiadomości e-mail oraz 

zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 

roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Uczestnik 

nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem 

zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej 

reklamacji Organizator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie. Reklamacje w formie 

wiadomości e-mail można przesyłać na adres reklamacje@bialmed24.pl lub poprzez formularz 

kontaktowy dostępny na www.bialmed24.pl/kontakt . 

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to 

wysyłkę wiadomości e-mail zawierającą odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując 

reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik 

zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mail Uczestnika, z którego została 

zgłoszona reklamacja. 

4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób 

uprawnień przyznanych Uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, 

w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§ 4. Dane osobowe Uczestników Promocji 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od 500 zł” jest publicznie dostępny na 

stronie: www.bialmed24.pl . 

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia 

ważnej przyczyny rozumianej jako: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, 

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi 

lub technologicznymi. 

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem www.bialmed24.pl. 

4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem 

zmiany. 

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

postanowienia regulaminu sklepu dostępnego na www.bialmed24.pl oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.12.2021 r. i obowiązuje do odwołania. 
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