
SKRÓCONY REGULAMIN 

1. Promocja „Trzecia sztuka gratis” dotyczy wyłącznie zamówionego pakietu 30-dniowej 

rehabilitacji oraz jego wielokrotność. 

2. Niezależnie czy 2 sztuki pakietu 30-dniowego zostaną kupione w trakcie jednego zakupu czy 

też z odstępem czasu – promocja obowiązuje.  

3. Promocja „2+1 Trzecia sztuka gratis” obowiązuje od dnia 19.11.2018 roku do wyczerpania 

zapasów. 

 

 

 
REGULAMIN 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „2+1 Trzecia sztuka gratis”(„Promocja”) jest Veloxer sp. z 
o.o. z siedzibą pod adresem ul. Żwirowa 65, 05-090 Puchały, NIP 534-258-79-79, REGON 
381456839 KRS 0000758289 („Organizator”). 

2. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy działający pod adresem https://neuroaid.pl 
(„Sklep internetowy”). 

3. Promocja obowiązuje wyłącznie przy zakupie 2 pakietów 30-dniowej rehabilitacji.Niezależnie 
od tego czy zostaną one zakupione w trakcie jednego zamówienia czy dwóch kolejnych, 
promocja obowiązuje i trzeci pakiet otrzymuje się za kwotę 1 zł brutto. 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 
k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym 
jednej transakcji na dwa pakiety 30 dniowej rehabilitacji lub dwie transakcje po 
jednym pakiecie 30-dniowymrehabilitacji. 
 
PRZYKŁAD:  
a)Klient zamawia w Sklepie internetowym 2 pakiety 30-dniowe rehabilitacji NurAiD™ w 
cenie 2.099,00 zł x 2= 4.198,00 zł brutto. Do zamówienia dołączany jest trzeci pakiet gratis w 
cenie 1 zł (łączna kwota do zapłaty 4.199,00 zł). 
b) Klient zamawia w sklepie internetowym 1 pakiet 30-dniowy rehabilitacji NurAiD™ w cenie 
2.099,00 zł brutto. Po miesiącu zamawia kolejny pakiet 30-dniowy w cenie 2.099,00 zł brutto. 
Przy drugim zamówieniu kupujący otrzymuje trzeci pakiet w promocji za 1 zł brutto(łączna 
kwota do zapłaty przy drugim zamówieniu wynosi 2.099,00 zł + 1 zł= 2.100zł). 

 
 

5. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, 
pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 

 
6. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od 

umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. 
Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko 
niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji, chyba że łączyłoby się to 
ze zwrotem promocyjnego pakietu 30-dniowego. 

 
7. Promocja obowiązuje od 19.11.2018 roku do wyczerpania zapasów. 

 

 



8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 
4 niniejszego regulaminu. 
 

9. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna pod adresem https://neuroaid.pl/regulamin 
 

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z 
tytułu rękojmi. 
 

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 
zgłoszenia. 
 

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2018 roku 
 
 

https://neuroaid.pl/regulamin

