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ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – DIETA WYBÓR MENU  

1. Niniejszy załącznik do Regulaminu określa szczególne zasady i warunki zakupu oraz realizacji Diety 
Wybór Menu. W zakresie nie objętym niniejszym załącznikiem zastosowanie znajduje Regulamin. 

2. Dieta Wybór Menu jest dostępna w Bodychief tylko dla Usługobiorców zalogowanych na swoje Konto. 
Usługobiorca nie posiadający Konta lub nie zalogowany nie ma możliwości złożenia Zamówienia na Dietę 
Wybór Menu.  

3. Dieta Wybór Menu jest dostępna w Bodychief w 2 wariantach co do ilości posiłków oraz w 6 opcjach 
kalorycznych: 

a. Wybór Menu 3 Posiłki, składający się z 3 posiłków: I śniadanie, obiad, kolacja; w 6 opcjach 
kalorycznych;  

b. Wybór Menu 5 Posiłków, składający się z 5 posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja; w 6 opcjach kalorycznych. 

4. Szczególne zasady i warunki korzystania z Formularza Zamówienia, składania Zamówienia i zawarcia 
umowy o świadczenie Usługi w przypadku Diety Wybór Menu: 

a. Menu z posiłkami dostępnymi do wyboru w ramach Diety Wybór Menu jest udostępniane na 
14 dni do przodu.  

b. Dieta Wybór Menu nie jest dostępna w następujących okresach:  
i. Wigilia i Święta Bożego Narodzenia 

ii. Wielkanoc (tj. Wielka Sobota, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) 
c. Klient samodzielnie może wybrać posiłki dostępne w menu w ramach Diety Wybór Menu na 

następujących zasadach:  
i. w przypadku wariantu Wybór Menu 3 Posiłki Klient samodzielnie komponuje swoją 

Dietę wybierając 3 posiłki składające się na I śniadanie, obiad i kolację spośród łącznie 
12 dostępnych w Formularzu Zamówienia propozycji (do wyboru otrzymuje z każdego 
rodzaju posiłku po 4 propozycje, czyli 4 I śniadania do wyboru, 4 obiady do wyboru 
oraz 4 kolacje do wyboru);  

ii. w przypadku wariantu Wybór Menu 5 Posiłków Klient samodzielnie komponuje swoją 
Dietę wybierając 5 posiłków składające się na I śniadanie, II śniadanie, obiad, 
podwieczorek i kolację spośród łącznie 20 dostępnych w Formularzu Zamówienia 
propozycji (do wyboru otrzymuje z każdego rodzaju posiłku po 4 propozycje, czyli 4 I 
śniadania do wyboru, 4 II śniadania do wyboru, 4 obiady do wyboru, 4 podwieczorki 
do wyboru oraz 4 kolacje do wyboru);  

iii. Klient poza samymi posiłkami wybiera także opcję kaloryczną spośród dostępnych 
opcji. 

d. Klient ma możliwość późniejszego wyboru konkretnych posiłków w ramach wybranej Diety 
Wybór Menu (np. w przypadku braku wybrania od razu wszystkich podczas składania 
Zamówienia albo określenia odległego okresu realizacji Diety, dla którego nie ustalono jeszcze 
menu) lub zmiany wcześniej dokonanego wyboru korzystając z opcji dostępnych w ramach 
Konta Usługobiorcy. Zmiany powinny być dokonane najpóźniej zgodnie z zasadami wskazanymi 
w pkt. 15) ust. 2 Regulaminu. W przypadku niewybrania przez Klienta konkretnych posiłków w 
ramach Diety Wybór Menu Klient otrzyma powiadomienie o możliwości dokonania wyboru i w 
razie dalszego braku wyboru przez Klienta podstawią się posiłki losowo wybrane przez 
Bodychief, tzw. „domyślne”.   

e. Po złożeniu Zamówienia na Dietę Wybór Menu Klient w powiadomieniu mailowym otrzyma 
dodatkowo plik w formacie .PDF z wybranymi przez niego posiłkami oraz kalorycznością (w 
przypadku odległego okresu realizacji Diety, to jest ponad 14 dni od dnia złożenia Zamówienia 
będzie to pusty plik .PDF, jak już menu z posiłkami na ten okres będzie dostępne, Klient będzie 
miał możliwość ich wyboru korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Usługobiorcy). 

f. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje Regulamin. 
5. Szczególne zasady i warunki dotyczące kosztów, sposobów i terminów dostaw Usługi w przypadku Diety 

Wybór Menu 
a. Dostawa Diety Wybór Menu dostępna jest jedynie w Strefie Dowozu, o której mowa w pkt. 11) 

ust. 2. Regulaminu.  
b. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje Regulamin. 


