
Załącznik nr 11  

do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług  

  

  

  

  

Szczególny Regulamin Stron Produktowych  
  

§ 1 Postanowienia Ogólne:  

  

1. Niniejszy Szczególny Regulamin Stron Produktowych (dalej: Szczególny Regulamin) stanowi załącznik 

numer 11 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (dalej: Ogólny Regulamin), którego pełna treść 

znajduje się pod adresem: www.regulaminy.nutropharma.pl  

2. Niniejszy Szczególny Regulamin określa funkcjonalność poszczególnych Stron Internetowych 

Usługodawcy, których lista dostępna jest pod adresem: www.regulaminy.nutropharma.pl, co stanowi 

załącznik nr 8 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług, o ile inne Szczególne Regulaminy, nie 

stanowią inaczej.  

3. Ogólny Regulamin określa:  

a. podstawowe informacje dot. świadczenia Usług w ramach Strony Internetowej:,  

i. podstawowe pojęcia,   

ii. moment rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi dostępu do Strony  

Internetowej,   

iii.  ogólne warunki świadczenia Usługi dostępu do Strony Internetowej,  

iv. wymagania techniczne dot. Strony Internetowej,,   

v. odpowiedzialność Usługodawcy.  

b. zasady zmiany przez Usługodawcę warunków i sposobu świadczenia Usługi  

Sklepu Internetowego,  

c. zasady zmiany przez Usługodawcę warunków i sposobu świadczenia Usługi dostępu do Strony 

Internetowej,  

d. tryb składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania,  

e. ogólne prawa i obowiązki każdego Użytkownika Strony Internetowej,   

f. informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

4. W zakresie nieuregulowanym lub nie uregulowanym odmiennie w niniejszym Szczególnym 

Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia: Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników, w tym 

Ogólnej Polityki Prywatności, Ogólnej Polityki Cookies, niezależnie od tego czy niniejszy Szczególny 

Regulamin przewiduje wyraźne odesłanie. Treść ww. dokumentów dostępna jest pod adresem: 

www.regulaminy.nutropharma.pl  

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Strony Internetowej, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z: 

Ogólnym Regulaminem oraz jego załącznikami tj. m.in. niniejszym Szczególnym Regulaminem, Ogólną 

Polityką Prywatności, Ogólną Polityką Cookies, Ogólną Klauzulą Informacyjną, Klauzulą informacyjną dla 

Klientów, Kontrahentów, Klauzulą Informacyjną Portali Społecznościowych, Klauzulą informacyjną dot. 

kontaktu oraz Regulaminami Zewnętrznych Dostawców Usług Elektronicznych. Treść tych dokumentów 

znajduje się pod adresem: www.regulaminy.nutropharma.pl Postanowienia § 1 ust. 2 Ogólnego 

Regulaminu stosuje się.   

  

§ 3 Definicje:  

  

O ile nie zastrzeżono inaczej, stosuje się definicje zawarte w Ogólnym Regulaminie. Dla wyjaśnienia 

zwrotów zawartych w niniejszym Regulaminie Szczególnym:  

a. Usługodawcą jest spółka NutroPharma sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, 05-506 

Lesznowola, przy czym szczegółowe dane Usługodawcy znajdują się w załączniku numer 4 do 

Ogólnego Regulaminu,  

b. Strona internetowa oznacza Stronę Internetową w rozumieniu Ogólnego  



Regulaminu,   

c. Użytkownik Strony Internetowej oznacza Użytkownika w rozumieniu Ogólnego Regulaminu, w tym 

także Użytkownika Usługi Sklepu Internetowego.   

  

  

  

§ 4 Funkcjonalność Stron Internetowych:   

  

1. Usługodawca niniejszym określa poniżej przeznaczenie i funkcjonalność Stron Internetowych.   

2. Strona Internetowa pod adresem: http://www.nutropharma.pl/:  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie Użytkownikowi 

zapoznania się z ofertą Usługodawcy, poznanie informacji o przedsiębiorstwie Usługodawcy 

oraz produktach firmy.  

 

3. Strona internetowa pod adresem: https://www.meltiki.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. Produktów Meltiki 

 

4. Strona internetowa pod adresem: https://femaltiker.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. produktu  

Femaltiker plus  

 

5. Strona internetowa pod adresem: https://sklepomegaartre.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie Użytkownikowi 

zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. produktu OmegaArtre,   

 

6. Strona internetowa pod adresem: https://prenatale.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. produktu  Prenatale,  

 

7. Strona internetowa pod adresem: https://salistat.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. produktu Salistat,   

 

 

8. Strona internetowa pod adresem: https://vitapil.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. produktu Vitapil,  

 

  

9. Strona internetowa pod adresem: https://www.nucleox.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. Produktu Nucleox 

 

10. Strona internetowa pod adresem: https://www.miovelia.pl.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. Produktów Miovelia, Miovelia Nac 

 

11. Strona internetowa pod adresem: https://www.zilavir.pl.pl/  

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z ofertą Usługodawcy dot. Produktów Zilavir 
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13. Strona internetowa pod adresem: https://jestemfarmaceuta.pl/ 

 

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest dostarczenie Użytkownikowi 

informacji na temat wczesnej profilaktyki prozdrowotnej, szkoleń i kampanii organizowanych 

przez Nutropharma Sp z o.o. oraz wiadomości związanych z zawodem farmaceuty. 

 

14. Strona internetowa pod adresem: https://nqs.info.pl 

 

 

a. Podstawowym celem działania ww. Strony Internetowej jest umożliwienie  

Użytkownikowi zapoznania się z informacji dotyczącymi autorskiego systemu zarzadzania 

jakością produktów NQS. Przeprowadzenie quizów, ankiet dla farmaceutów oraz zapoznania się z 

ofertą Usługodawcy, poznanie informacji o przedsiębiorstwie Usługodawcy oraz produktach firmy. 
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