
Regulamin Promocji "Kcalmar.pro dla Absolwenta"

1. Organizatorem  promocji  pod nazwą:  „Kcalmar.pro  dla  Absolwenta”  („Promocja”)  jest
Hermax sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Lublinie,  ul.  Spokojna 2 lokal  1/1,  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
(„Organizator”).

2. Regulamin Promocji obowiązuje od 07.10.2021 do 31.12.2022. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu jego obowiązywania. 

3. Promocją  objęte  są  wyłącznie  pakiety  Master  oraz  Premium  na  okres  6  miesięcy
za odpowiednio 365,31 zł brutto i 549,81 zł brutto. 

4. W niniejszym regulaminie opisano zasady Promocji, w ramach której można skorzystać
jednorazowo z opcji zakupu dostępu do programu Kcalmar.pro w wariantach, których
ceny zostały opisane w punkcie 3 Regulaminu. 

5. Z Promocji skorzystać mogą tegoroczni Absolwenci kierunku „Dietetyka” lub kierunków
pokrewnych. Potwierdzenie w postaci skanu lub zdjęcia dyplomu uzyskanego w roku
2022  należy  przesłać  na kontakt@kcalmar.com.  Alternatywą  może  być  również
zaświadczenie  z  uczelni  o  ukończeniu  studiów  bądź  zrzut  ekranu  z  Wirtualnego
Dziekanatu.

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  dokumenty  opisane
w punkcie 5 ze wskazaniem wybranego pakietu objętego Promocją. 

c. Opcjonalnie można skontaktować się telefonicznie pod wybrany numer telefonu:
782  093  159  lub  782  093  160.  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. Skorzystanie  z  Promocji  przy  posiadaniu  już  aktywnego  pakietu  Kcalmar.pro  może
spowodować  skrócenie  lub  wydłużenie  czasu  trwania  obecnego  planu.  Przed
dokonaniem  płatności  należy  zweryfkować  datę  całego  czasu  trwania  licencji.
Weryfkacja  możliwa  jest  u  Organizatora  po  kontakcie  drogą  mailową
(kontakt@kcalmar.com) lub telefoniczną (+48 782 093 159 lub 782 093 160).

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/.  Niezdefniowane
wyrażenia opisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im
w dokumentach wymienionych w zdaniu poprzednim.
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