REGULAMIN PROMOCJI
100 ZŁ ZNIŻKI NA ZABIEG PRZY ZAPISANIU DO NEWSLETTERA
03 04 2018R. – BEZTERMINOWO

§ 1. Definicje.
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:
CMD, ORGANIZATOR – Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Wałbrzyskiej 46.
PROMOCJA – Sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w
niniejszym Regulaminie.
UCZESTNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. Osoba, która zapisze się do newslettera za
pośrednictwem strony czs.damian.pl. Z promocji mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i
pracownicy Grupy Medicover.
USŁUGI MEDYCZNE – usługi firmowe mieszczące się w ofercie Organizatora wg cennika dostępnego
w placówkach CMD.
UPUST – 100 złotych zniżki na konsultacje oraz zabiegi przekraczające jednorazowo kwotę 300 zł.
§ 2. Miejsce korzystania z promocji
Centrum Zdrowej Skóry ul. Racławicka 27, Warszawa.
§ 3. Czas trwania promocji
Promocja obowiązuje w dniach od 03 04 2018R. – BEZTERMINOWO
§ 4. Zakres promocji
100 zł zniżki na zabiegi przekraczające wartość 300 zł za pierwszorazowe zapisanie się do newslettera
Centrum Zdrowej Skóry na stronie czs.damian.pl
§ 5. Warunki korzystania z promocji
Warunkiem skorzystania z promocji jest:
1. Zapoznanie się oraz podpisanie regulaminu promocji w Recepcji.
2. Zapisanie się do newslettera Centrum Zdrowej Skóry na stronie czs.damian.pl
3. Okazanie vouchera zniżkowego (Załącznik nr 1) otrzymanego drogą mailową wraz z
potwierdzeniem zapisania się do newslettera Centrum Zdrowej Skóry.
4. Umówienie zabiegu lub konsultacji pod nr telefonu 602 300 011 lub bezpośrednio w recepcji
Centrum Zdrowej Skóry.
5. Z vouchera zniżkowego uczestnik ma możliwość skorzystać realizując jednorazowo usługi za
kwotę 300 zł lub wyższą.
6. W ramach promocji skorzystać można z konsultacji specjalistycznych, zabiegów medycyny
estetycznej, zabiegów chirurgii plastycznej.
7. Promocja nie obowiązuje na kosmetyki, suplementy, odzież medyczną.
8. Z vouchera zniżkowego uczestnik ma możliwość skorzystać bezterminowo.
§ 6. Realizacja promocji.
Uczestnik ma możliwość jednorazowego skorzystania z promocji.
§ 7. Postanowienia ogólne.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.
§ 8. Adres do korespondencji.
1. Organizator wskazuje następujący adres do korespondencji:

al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
2. Informacje dotyczące produktu są dostępne są na www.czs. damian.pl, pod numerem
telefonu 602 300 011 oraz w Recepcji Centrum Zdrowej Skóry.
§ 9. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w
placówkach medycznych CMD wg § 2.
3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Produktu nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osoby trzecie.
4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
………………………………………….
(imię i nazwisko osoby korzystającej z promocji)
..……………………………………….
(podpis)
…………………………………………
(data)

Załącznik nr 1

