Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ……..

REGULAMIN

Dzień Kobiet - Oferta specjalna
04.03.2019
1.

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 (dalej również „CM Medica”).
c) UCZESTNIK – osoba dorosła, po ukończeniu 18 roku życia.

2.

Miejsce korzystania z Oferty

1. Placówka CM Medica w Płocku przy ulicy: Chemików 7.
3.

Termin przeprowadzania Oferty

1. Oferta obowiązuje od 04.03.2019 do 08.03.2019.
4.

Zakres Oferty

1. Karta podarunkowa – Magneto Stym – bezinwazyjna stymulacja mięśni dna miednicy (5 zabiegów) w cenie
246 zł.
2. Karta podarunkowa – Magneto Stym – bezinwazyjna stymulacja mięśni dna miednicy (10 zabiegów) w cenie
492 zł.
3. Karta podarunkowa – Kriokomora (10 zabiegów) w cenie 300 zł.
5.

Warunki skorzystania z Oferty

1.

Warunkiem skorzystania z usług objętych Ofertą jest ich wykupienie w placówkach CM Medica
wskazanych w pkt 6 Regulaminu do 08.03.2019.
Zapisanie się telefonicznie pod numerem telefonu: 24 365 09 39 lub osobiście w Rehabilitacji
Leczniczej przy ulicy Chemików 7.

2.

6.

Informacje dodatkowe

1.
2.

Usługi wchodzące w skład Oferty realizowane są przez uprawnionych pracowników CM Medica.
Wykupione Usługi wchodzące w skład Oferty nie mogą zostać zamienione na inne usługi lub inne
świadczenia.
Jeżeli Uczestnik nie wykorzysta wykupionych usług w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu, nie otrzymuje
zwrotu równowartości niewykorzystanych usług.

3.

1|Strona

4.

W przypadku niewykorzystania usług objętych Ofertą, Organizator nie jest zobowiązany do wykonania
usług objętych Ofertą po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
5. Czas rozpoczęcia realizacji usług rozpoczyna się w momencie zakupu.
6. Równowartość wykupionych usług objętych Ofertą nie podlega wymianie na gotówkę lub na inne
usługi medyczne.
7. Informacje dotyczące Oferty dostępne są na: stronie www.cmmedica.pl, Infolinii 24 364 70 00 oraz
w placówkach Organizatora.
8. Regulamin dostępny jest na stronie www.cmmedica.pl.
9. Zakup usług wskazanych w pkt 4 jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez
Uczestnika postanowień Regulaminu.
10. Pytania oraz reklamacje dotyczące Oferty można kierować na adres email:
malgorzata.wieclawska@cmmedica.pl.
7.

Forma płatności

1.

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

8.

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 Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik jest zobowiązany do zgłaszania zmian swoich danych osobowych Organizatorowi.

2.

3.
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