BIOTECHUSA LIFESTYLE PROGRAM SZABÁLYZAT
Kedves Vásárlónk!
A BioTechUSA Lifestyle Program keretein belül számos előnyben részesülsz, melyet kizárólag
a Programban résztvevő személyeknek biztosítunk. Mielőtt csatlakozol Lifestyle
Programunkhoz (továbbiakban: Program) kérjük, olvasd el az alábbi szabályzatot!
Ki jogosult a Programban való részvételre?
Az a természetes személy, aki betöltötte a 18. életévét és regisztrál a Lifestyle Program |
BioTechUSA oldalon, valamint elfogadja a BioTechUSA Lifestyle Program Szabályzatot,
illetve az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatót.
Hogyan regisztrálhatsz a Programba?
Elsősorban a Lifestyle Program | BioTechUSA oldalon található kérdőív kitöltése után neved,
e-mail címed megadásával tudsz, továbbá el kell fogadnod a BioTech USA Kft. jelen Lifestyle
Program Szabályzatát, valamint a Programhoz tartozó Adatvédelmi Tájékoztatót.
A regisztrálás során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni.
Amennyiben segítségre van szükséged a
ugyfelszolgalat@biotecusa.com e-mail címen.
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Mi vár rád a Programban?
Az adatok rögzítése után a kérdőív során megadott adataid kiértékelését és a válaszid alapján a
megadott e-mail címedre ajánlást kapsz ideális BioTech USA csomagról, amelynek beszerzése
segíthet a kitűzött cél elérésében.
A csomagajánlatot a 🥇BioTechUSA Online Vásárlás-Táplálékkiegészítők egyenesen a
gyártótól weboldalon tudod megvásárolni. A weboldalon vendégvásárlóként is meg tudod
vásárolni a számodra ajánlott csomagot, azonban a Lifestlye tagság feltétele a
shop.biotechusa.hu weboldalon történő regisztráció. A számodra összeállított edzéstervet és
étrendet a csomagajánlat megvásárlása után a regisztrált fiókodban találod.
Lehetőséged van a BioTech USA üzleteiben is megvásárolni az ajánlott csomagot,
szaktanácsadóink az e-mail címed megadása után segítenek a megfelelő csomag
megvásárlásában.
A számodra ajánlott csomag megvásárlására a kérdőív kitöltésétől számított 30 nap áll
rendelkezésedre. Amennyiben ezután szeretnéd megvásárolni a csomagajánlatunkat, a
kérdőívet újból ki kell töltened, hogy naprakész ajánlatot tudjunk küldeni számodra.
A számodra összeállított edzéstervet és étrendet a csomagajánlat megvásárlása után regisztrált
webshop fiókodból éred el bejelentkezés után.
Az edzésterv és az étrend a következőket tartalmazza: 1 hetes otthoni és edzőtermi edzésterv,
valamint 1 hetes teljes étrend és étrend-kiegészítő terv. Emellett további hasznos tippeket kapsz
a Lifestyle tagok számára összeállított cikkeinkből.

A Lifestyle termékcsomag vásárlása után extra hűségpontok a BioTech USA Hűségprogramon
belül járnak a következők szerint:
- Az első csomag vásárlása után: 300 pont
- A második csomag vásárlása után: 400 pont
- A harmadik és minden azt követő csomag vásárlása esetén: 500 pont
További hasznos tartalmakért a kérdőív kitöltése után minden kedves Vásárlónk csatlakozhat a
BioTech
USA
Lifestyle
Program
zárt
Facebook
csoportjához
(https://www.facebook.com/groups/BioTechUSALifestyleProgram).
Hogyan kezeljük adataidat?
A BioTech USA Kft. Lifestyle Program működtetéséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót
a Program igénybevételéhez el kell fogadnod az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, enélkül
sajnos technikailag nem tudjuk biztosítani részvételedet a Programban. Emellett az edzéstervet
és az étrendet kizárólag a 🥇BioTechUSA Online Vásárlás-Táplálékkiegészítők egyenesen a
gyártótól weboldalon történő regisztráció után tudjuk biztosítani Számodra.
A további részletekért kérjük olvasd el figyelmesen kapcsolódó adatkezelési tájékoztatónkat.
Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van a BioTechUSA Hűségprogrammal kapcsolatban,
kérjük, fordulj vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek:
Telefon: 06 1 453 2716 (hétfő-péntek: 9-15 óráig)
E-mail: info@biotechusa.com
Cégadatok:
BioTech USA Kft.
székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60.
cégjegyzékszám: 01 09 352550
adószám: 25114681-2-44
Jelen szabályzat 2021. december 03. napjától visszavonásig hatályos.

