
REGULAMIN PROMOCJI „Witaminy 500g plus” 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji promocyjnej „Witaminy 500g plus" jest P.H.U. Masters 
Polska S.C. ul. Lektykarska 32, 01-687 Warszawa
2. Akcja Promocyjna  „Witaminy 500g plus” obowiązuje do wyczerpania zapasów 
500g opakowań witamin Vit Crix.
2. Promocja obowiązuje w e-sklepie www.masterspolska.pl
3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w 
ramach promocji, jako konsument  w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

II.Warunki i zasady udziału w promocji

1. Każda osoba, o której mowa w pkt. 3 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która 
w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów w e-sklepie 
www.masterspolska.pl może uczestniczyć w promocji.

2. Witaminy Vit Crix 500g zostaną wydane klientowi podczas zakupów w sklepie 
stacjonarnym Masters Polska lub dołączone do przesyłki podczas zakupów  on-
line. 
3. Dopuszcza się wymianę lub zwrot towarów zakupionych (na zasadach wymiany i 
zwrotów obowiązujących w sklepie internetowym www.masterspolska.pl  
4. Witaminy Vit Crix 500g są dodawane do zamówienia w momencie dokonywania 
zakupu. Chęć skorzystania z promocji należy zgłosić przed wystawieniem 
dokumentu fiskalnego lub przed finalizacją zamówienia w e-sklepie. 
5. Sklep Masters Polska w Promocji  dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu 
towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu 
Wymiany  i Zwrotów dostępnego na www.masterspolska.pl, z zastrzeżeniem pkt 7.
6. Towar zakupiony w Promocji w sklepie internetowym www.masterspolska.pl 
podlega wymianie i zwrotom na zasadach wymiany i zwrotów obowiązujących w 
sklepie internetowym www.masterspolska.pl, z zastrzeżeniem punktu 7. 
7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony 
rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, zwracana jest tylko i wyłącznie cena 
rzeczywiście uiszczona za zakupiony/e produkt/produkty. 

III. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.masterspolska.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 
z ważnych przyczyn, w szczególności  z przyczyn techniczno-organizacyjnych. 
Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem 
www.masterspolska.pl 
3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
promocji określone w regulaminie 
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4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały  w szczególności 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 1 Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną 
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową  


