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§1 Przedmiot Umowy
•

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringu dietetycznego dalej zwaną "Usługą".

Usługa obejmować będzie :
•

przygotowanie i dostarczenie posiłków w czasie określonym w wypełnionym
formularzu na stronie www.royal-diet.pl

•

zapewnienie, iż dostarczone produkty żywieniowe będą świeże oraz odpowiedniej
jakości

•

zapewnienie iż kaloryczność każdego posiłku wybranej przez klienta diety nie może
różnić się więcej niż +/- 10%

§2 Warunki Realizacji Umowy
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy

§3Postanowienia końcowe
•

Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania płatności tak, aby na rachunku bankowym
zleceniobiorcy, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem usługi, o której mowa
w §1. zostały zaksięgowane środki za wybraną usługę.

•

Umowa zostanie automatycznie wydłużona jeśli po czasie trwania umowy zleceniodawca
dokona następnej wpłaty potwierdzonej dowodem wpłaty lub potwierdzeniem dokonania
przelewu według cennika na stronie www.royal-diet.pl

•

Przyjęcie zamówienia finalizuje dokonanie płatności na konto firmowe :

Fit By Aga Agata Romańska , NIP : 879 27 22 568 z siedzibą w Lubiczu Górnym 87-162 przy ul. Polna 1
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W tytule wpisując : „ imię , nazwisko , adres „

•

Klient ma prawo zamówienia maksymalnie jednego Produktu jako dieta testowa. Kolejne
zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie
znajdującej się w cenniku na stronie www.royal-diet.pl

•

W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym Fit By Aga Agata
Romańska , NIP : 879 27 22 568 oferuje dostawy , koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem
indywidualnie.

•

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji
zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa
ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

•

W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią
dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu
o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.

•

W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.

§4 Prawa Autorskie
•

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości
oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych
w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte
są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

•

Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie
autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków
dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie
modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w
jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem
przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

•

Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

§5
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz Kodeksu
Cywilnego.

