REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ
Płock, 25.04.2017
Definicje
1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:
a) OFERTA – Usługi organizowane zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
b) ORGANIZATOR - Centrum Medyczne Medica Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7,
09-411 Płock.
c) UCZESTNIK – osoba dorosła, po ukończeniu 18 roku życia.

1.

Miejsce korzystania z Oferty

1.

Placówka CM Medica w Płocku, przy ulicy: Kutrzeby 11.

2.

Termin przeprowadzania Oferty

1.

Oferta obowiązuje od dnia 26.04.2017 r. do dnia 31.05.2017 roku.

3.

Zakres Oferty

1.

Oferta obejmuje jedną wizytę okulistyczną komercyjną u lekarza okulisty Joanny Malanowskiej- Urbańskiej
w cenie specjalnej 80 zł.
Gwarancja skorzystania z oferty, obejmuje pierwszych 30 osób, które dokonają zakupu w naszej placówce
przy ulicy Chemików 7 oraz przy Kutrzeby 11.
Zasady skorzystania z Oferty

2.
4.

1. Warunkiem skorzystania z Oferty jest zakup usług objętych Ofertą w Rejestracji przychodni przy
ul. Chemików 7 lub Kutrzeby 11.
2. Termin realizacji usługi objętej Ofertą należy ustalić telefonicznie pod numerem telefonu: 24 364
70 00 bądź osobiście w Rejestracji przy ul. Chemików 7 w godz. 07:00 – 17:00 lub w przychodni
przy ul. Kutrzeby 11.
5.

Informacje dodatkowe

1.

Usługi wchodzące w skład Oferty realizowane będą przez uprawnionych pracowników Centrum
Medycznego Medica Sp. z o.o.
Wykupione Usługi wchodzące w skład Oferty nie mogą zostać zamienione na inne usługi lub inne
świadczenia.

2.

3.

7.

Równowartość wykupionych usług objętych Ofertą nie podlega wymianie na gotówkę lub na inne
usługi medyczne.
Informacje dotyczące Oferty dostępne są na stronie www.cmmedica.pl oraz pod numerem
telefonu: 24 364 70 00 oraz w siedzibie Organizatora.
Regulamin dostępny jest na stronie www.cmmedica.pl.
Zakup usług wskazanych w pkt 3 jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez
Uczestnika postanowień Regulaminu.
Pytania oraz reklamacje dotyczące Oferty można kierować na adres email: sprzedaz@cmmedica.pl.

6.

Forma płatności

1.

Płatności za usługi Uczestnik dokonuje osobiście w CM Medica w Płocku przy ulicy: Chemików 7
lub Kutrzeby 11.

7.

Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym
Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą obowiązywały
po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora www.cmmedica.pl.
Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług objętych
Ofertą. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik jest zobowiązany do zgłaszania zmian swoich danych osobowych Organizatorowi.

4.
5.
6.

2.

3.

