
Pasieka Smakulskich sp. z o.o. ul. 40-lecia 9, 63-920 Pakosław 
NIP 899 277 23 29 
www.pasiekasmakulskich.pl biuro@pasiekasmakulskich.pl 

REGULAMIN PROMOCJI MIÓD Z GWARANCJĄ SMAKU 

 

§1 

Promocja Miód z gwarancją smaku polega na możliwości zwrotu pieniędzy za miód i przesyłkę w sytuacji, w której 
kupujący stwierdzi, że zakupiony miód mu nie smakuje. 

§2 

Promocją objęte są wyłącznie miody tradycyjne i bez dodatków np. miód leśny, rzepakowy, lipowy itd. 

§3 

Warunki zwrotu: 

1. Miód można zwrócić bez podawania dodatkowej przyczyny. Wystarczy stwierdzenie, że miód nie smakuje. 

2. Informacji o chęci zwrotu miodu należy dokonać w tym samym tygodniu roboczym co odbiór od kuriera lub z 
paczkomatu. Oznacza to, że informację należy zgłosić do piątku 24.00 w tygodniu otrzymania miodu. Np. jeśli 
otrzymano miód w poniedziałek to chęć zwrotu należy zgłosić do piątku tego samego tygodnia. Jednocześnie w 
przypadku otrzymania miodu w piątek – chęć zwrotu należy zgłosić tego samego dnia. 

3. Miód do zwrotu nie może być zjedzony w ilości większej niż 100 g. Należy pamiętać, że do degustacji wystarczy 1 
łyżeczka miodu, który waży około 15 g. 

4. Zwrotowi ulega koszt miodu i przesyłki. W przypadku, w którym zamówiony został miód objęty promocją oraz inne 
produkty zwrotowi podlega jedynie koszt miodu. 

5. Aby otrzymać zwrot środków należy: 

- zgłosić sprzedającemu: Pasieka Smakulskich sp. z o.o. chęć zwrotu drogą mailową na adres: 
biuro@pasiekasmakulskich.pl podając imię i nazwisko, adres do odbioru paczki, numer telefonu oraz numer konta do 
zwrotu środków 

- zapakować miód do wysyłki (najlepiej używając opakowania, w którym miód został wysłany przed sprzedającego)  

- wydrukować i nakleić etykietę, którą sprzedający wyśle po otrzymaniu zgłoszenia 

- przekazać zapakowany miód z przyklejoną etykietą kurierowi, który odbierze paczkę, koszt przesyłki zwrotnej 
pokrywa sprzedający 

- po otrzymaniu paczki, zweryfikowaniu, że miód nie został zjedzony w ilości większej niż 100 g kupujący odeśle 
pieniądze za zakup miodu.  

W przypadku stwierdzenia nadużycia polegającego na zjedzeniu większej ilości niż 100g miodu środki nie zostaną 
zwrócone, a miód pozostanie u sprzedającego. Ma to zapobiec celowym nadużyciom ze strony nie uczciwych 
kupujących. 

6. W przypadku zamówienia większej ilości miodów jednego gatunku, otwarty może być wyłącznie jeden słoik. Do 
spróbowania nie jest konieczne otwieranie każdego słoika i próbowanie po 100g z każdego. Ma to zapobiec celowym 
nadużyciom ze strony nie uczciwych kupujących. W takich sytuacjach środki nie zostaną zwrócone, a odesłany miód 
pozostanie u sprzedającego. 

§4 

Promocja trwa do 15 maja lub wyczerpania zapasów. 

 


