
         Łódź, dnia 1 stycznia 2020 r. 

        Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2020 r. Firma Marinex International Sp. z o. o nie będzie 

Patronem „Centralnej Akcji Promocyjnej” w ramach której wewnątrz opakowań zamieszczane były zapisy: 

„Pamiętaj, zachowaj opakowanie (…) Prosimy prześlij (…) pustych opakowań preparatu, a otrzymasz Preparat 

(…) gratis” Oznacza to, że nie znajdziecie Państwo wewnątrz pudełek z nowej serii zapisów dotyczących 

przyznawania Gratisowych Preparatów, za odsyłanie zużytych opakowań. 

Firma Marinex Polska – Oficjalny Dystrybutor ww. Preparatów prowadzić będzie własną Akcję 

„Program Preparat Gratis – Rabat za systematyczność” kierowaną do klientów indywidualnych, którzy 

przyjmują systematycznie Preparaty i którzy zgromadzili i odesłali zużyte opakowania po Preparatach 

zakupionych bezpośrednio w sklepach internetowych Marinex Polska dostępnych na następujących 

witrynach internetowych:  http://www. marinex.com.pl/sklep/ https://www.biomarine.pl/, 

https://www.biocardine.pl/, https://www.nuclevital.pl/, https://www.biomarinemedical.pl/ oraz dostępną dla 

Klientów zamawiających Preparaty w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 0-42 680-03-33. 

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji rabatowych dostępne są na stronie https://marinex.com.pl/sklep/rabaty/. 

 

Firma Marinex Polska - w okresie przejściowym. tj. do czasu występowania w obrocie pudełek, 

w których wewnątrz opakowań znalazły się jeszcze zapisy dotyczące uczestnictwa w „Centralnej Akcji 

Promocyjnej” honorować będzie w  rozliczeniach Akcji „Program Preparat Gratis – Rabat za 

systematyczność” opakowania po Preparatach zakupionych w innych punktach sprzedaży niż sklepy 

internetowe Marinex Polska, o ile oczywiście dotyczyć będą serii, które zawierają wewnątrz opakowania zapisy 

o uczestnictwie w programie rabatowym pod patronatem  Marinex International Sp. z o.o.  

 

Szanowni Państwo, chcąc uniknąć wszelkich nieporozumień w tej kwestii, prosimy o dokładne 

sprawdzenie zapisów wewnątrz opakowań przed wysyłką.  

 

Firma Marinex Polska jest Oficjalnym Dystrybutorem Preparatów na rynek klientów indywidualnych, 

oznacza to, że nie jest właściwa do honorowania opakowań wysyłanych/pozyskiwanych od odbiorców 

hurtowych. Dotyczy to pudełek noszących znamiona praktykowanych oznakowań, dotyczących „sprzedaży na 

miejscu pojedynczych blistrów” Dział handlowy Firmy Marinex International Sp. z o.o. realizuje odrębną 

Politykę handlową skierowaną bezpośrednio do odbiorców hurtowych, opierającą się na innych zasadach 

rabatowania, niż te skierowane do odbiorców indywidualnych. 

 

Proszę pamiętać, że : 

 

 Należy odsyłać wyłącznie złożone na płasko papierowe pudełka zewnętrzne, bez 

wewnętrznych tekturek, i ulotek, bez zużytych blistrów, bez zużytych butelek. 

 Na wewnętrznej stronie jednego z opakowań w miejscu do tego wyznaczonym, należy 

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) na potrzeby uczestnictwa 

w Programie – przesłanie pudełek bez ww. pisemnej zgody skutkować będzie niemożnością 

przetwarzania danych osobowych  na potrzeby odesłania gratisowego Preparatu.  

 Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej i otrzymania konkretnego Preparatu gratis, jest 

spełnienie wymogów dotyczących przesłania wskazanej w regulaminie ilości pustych 

opakowań z danego rodzaju. Dla przykładu: przesłanie 10 pudełek BioMarine
®
Medical 

skutkuje przyznaniem 1 gratisowego Produktu BioMarine
®
Medical. Przysłanie 10 

różnych pudełek po Preparatach nie spełnia wymogów akcji. Szczegółowe informacje 

dotyczące ilości wymaganych pudełek dostępne są na stronie 

https://marinex.com.pl/sklep/rabaty/.  

 Klientom, którzy zakupili Preparaty w innych punktach sprzedaży niż sklepy internetowe 

Marinex Polska i odesłali opakowania zawierające stosowne zapisy o uczestnictwie w akcji 

promocyjnej, przysługuje jednorazowe odesłanie Preparatu, bez naliczania kosztów przesyłki. 

Przy nie podjęciu ww. paczki w terminie, kolejna wysyłka odbywać się będzie wyłącznie na 

wniosek klienta, z doliczeniem kosztów przesyłki. 

Ważne: 

W Programie Preparat gratis, nagrody naliczane są wyłącznie od wskazanej ilości przesłanych 

pudełek papierowych, zarówno blistry jak i butelki nie biorą udziału w programie. Odsyłanie 

ich naraża Państwa na dodatkowe niepotrzebne koszty. 

         Z poważaniem 

         Marinex Polska 
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