
 
 REGULAMIN PROMOCJI ,,Polecam Dimedic. Zyskuję Ja i moi Znajomi”  

 
I. Organizator Promocji  

1. Promocja organizowana jest przez DiMedic Limited z siedzibą w Newcastle upon Tyne, 104 
Close, Quayside NE1 3RF, w Wielkiej Brytanii, wpisaną do Rejestru Spółek dla Anglii i Walii 
pod nr 09290911, zwany dalej „Dimedic” lub „Organizatorem”.  

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Dimedic.  
 
II. Warunki uczestnictwa w Promocji  

1. Promocja przeznaczona jest dla zarejestrowanych oraz nowych użytkowników portalu 
dimedic.eu.  

2. Osoba przystępująca do promocji staje się jej Uczestnikiem, dalej „Uczestnikiem 
Promocji”.  

3. Promocja polega na dostarczeniu przez Dimedic każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi 
spersonalizowanego Indywidualnego Kodu do wykorzystania, w celu podzielenia się z innym 
niezarejestrowanym użytkownikiem. W ramach promocji honorowane są również 
Indywidualne Kody przekazane niezarejestrowanym użytkownikom przez partnerów Dimedic. 

4. Uczestnikiem Promocji staje się osoba, która przekaże Indywidualny Kod osobie 
niezarejestrowanej w portalu dimedic.eu oraz osoba, która zarejestruje się w portalu 
dimedic.eu, wykorzystując otrzymany Indywidualny Kod.  

5. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego 
Regulaminu.  

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  
 
III. Czas trwania Promocji  

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 19 maja 2017 r. i zakończy 30 września 2022 r. włącznie.  
2. Zgromadzone w promocji zniżki można wykorzystać przez okres 2 lat od dnia ich uzyskania.  

 
IV. Zasady Promocji  

1. Zarejestrowanemu użytkownikowi Dimedic jest przesyłany pocztą elektroniczną na wskazany 
przez niego adres e-mail oraz na jego Indywidualne Konto w portalu dimedic.eu 
spersonalizowany Indywidualny Kod, do wykorzystania w celu podzielenia się z innym 
niezarejestrowanym użytkownikiem.  

2. Każdy zarejestrowany użytkownik Dimedic ma możliwość przekazania spersonalizowanego 
Indywidualnego Kodu dowolnej liczbie osób niebędących użytkownikami portalu dimedic.eu.  

3. Przekazanie Indywidualnego Kodu może nastąpić w dowolny sposób z tym zastrzeżeniem, 
że niedopuszczalne jest jego przekazanie za pośrednictwem wpisów umieszczanych w 
profilach / kontach w social mediach należących do Organizatora, w tym w umieszczanych 
tam komunikatach; wszelkie takie wpisy o treści zawierającej Indywidualny Kod będą przez 
Organizatora usuwane. 

4. Osoba niebędąca wcześniej użytkownikiem portalu dimedic.eu, która zarejestruje się z 
wykorzystaniem Indywidualnego Kodu otrzyma zniżkę w wysokości 25 PLN (dwadzieścia 
pięć złotych), o którą zostanie zmniejszony koszt najbliższej konsultacji medycznej online. 
Osoba ta staje się Uczestnikiem Promocji z chwilą zarejestrowania się jako użytkownik 
portalu dimedic.eu.  

5. Osoba będąca użytkownikiem portalu dimedic.eu, która przekazała Indywidualny Kod, 
otrzymuje zniżkę w wysokości 25 PLN (dwadzieścia pięć złotych), w momencie skorzystania 
z konsultacji przez osobę poleconą, która wykorzystała przekazany jej Indywidualny Kod.  

6. Uczestnicy Promocji mogą wykorzystać zniżki w celu obniżenia kosztu konsultacji 
medycznych online świadczonych przez Dimedic.  



7. Zniżki wynikające z przekazywania Indywidualnego Kodu podlegają sumowaniu.  
8. Kwoty zniżek wynikające z przekazywanych Indywidualnych Kodów mogą być wykorzystane 

przez Uczestnika Promocji w celu zapłaty przez Uczestnika Promocji za konsultacje 
medyczne online świadczone przez Dimedic nie później niż przez okres 2 lat od dnia 
otrzymania zniżki. Po tym terminie niewykorzystane zniżki zostaną unieważnione.  

9. Dimedic zastrzega możliwość zawieszenia Indywidualnego Konta oraz/lub odebrania zniżek w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zostały one zdobyte w nieuczciwy sposób.  

10. Dimedic zastrzega sobie możliwość weryfikacji otrzymanych zniżek.  
 
IV. Reklamacje  

1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać na piśmie w terminie 30 dni od 
dnia upływu ważności otrzymanych zniżek.  

2. Reklamacja musi zawierać opis podstaw reklamacji.  
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Dimedic w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.  
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony 

pisemnie. Decyzja Dimedic jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika 
Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  

 
V. Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.  
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Dimedic i na stronie internetowej www.dimedic.eu.  
3. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: Dimedic Limited, 104 

Close, Quayside, Newcastle upon Tyne, Ne1 3RF, United Kingdom.  
 


