Regulamin promocji „Polecaj i zarabiaj”:
 Minimalny okres zamówienia z polecenia to 7 dni – każde zamówienie
złożone z polecenia to jeden dzień (obecnie realizowanej diety) dla
osoby, od której nasza oferta została polecona. Przykład: Pan X poleca
Nasz catering osobie Y i Z. Każda z tych osób, czyli osoba Y i Z składa
zamówienie na okres 7 dni – Pan X otrzymuje po jednym dniu za każde z
tych zamówień. Otrzymuje zatem dwa dodatkowe darmowe dni
realizowanej diety.
 Osoba, która zamówiła dietę z polecenia otrzymuje gadżet w postaci:
Naszego firmowego kubka lub shakera. Przykład: Pan Y i Z, którzy złożyli
zamówienie z polecenia na okres minimum 7 dni otrzymują kubek lub
shaker (do wyboru).
 Pamiętaj o podaniu w notatce „do zamówienia” zarówno imienia i
nazwiska osoby, która poleciła Ci Nasz catering, a także o zadeklarowaniu
wyboru prezentu, który chcesz otrzymać. W przypadku braku takiej
informacji (imienia i nazwiska osoby polecającej) zarówno osoba
polecająca, jak i składająca zamówienie nie będą mogły skorzystać z
programu lojalnościowego „Polecaj i zarabiaj”. W przypadku braku
deklaracji dotyczącej wyboru prezentu – i po spełnieniu innych
wymogów – prezent zostanie wybrany losowo.
 Informujemy, iż nie ma jednocześnie możliwości złożenia zamówienia
pomijając umieszczenie informacji o osobie polecającej i powrót do tej
czynności w późniejszym czasie. Informacja ta musi zostać umieszczone
bezpośrednio przy składaniu zamówienia
 Nie ma limitu, co do ilości poleceń i składanych przez Nich zamówień.
Przykład: Pan X może polecić Nasz catering nie tylko Panu Y i Z – może
polecić Naszą ofertę 30 innym osobom, które złożą zamówienie na
okres minimum 7 dni – Pan X otrzyma wtedy 30 dodatkowych
darmowych dni realizowanej obecnie diety.
 Osoba składająca zamówienie z polecenia, która po okresie realizacji
pierwszego zamówienia będzie chciała złożyć drugie zamówienia –
otrzyma rabat wynoszący 3%. Przykład: Pan Y zamówił z polecenia od
Pana X najpierw na okres 7 dni, a następnie na okres 14 dni. Drugie

zamówienie (to na okres 14 dni) będzie objęte rabatem 3%. Gdy okres
kolejnych zamówień włącznie z poprzednimi wyniesie minimum 8
tygodni – klient otrzymuje rabat 5%.

