Centrum Medyczne PZU Zdrowie Polmedic
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom
t: 48 386 90 60; info@polmedic.com.pl

REGULAMIN AKCJI WALENTYNKOWEJ – rabat na wybrane zabiegi medycyny estetycznej.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Rabat na
wybrane zabiegi medycyny estetycznej” (dalej jako „Akcja Rabatowa”).
2. Organizatorem Akcji Rabatowej jest Polmedic Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
ul. Granicznej 24, 26-600 Radom wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012907, posiadająca NIP 0000012907, kapitał
zakładowy 80 234 zł. (dalej jako „Organizator”)
3. Akcja Rabatowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie miasta i
gminy Radom w placówce Centrum Medycznego PZU Zdrowie Polmedic zlokalizowanej przy
ul. Okulickiego 76
w godzinach jej otwarcia (dalej jako „Placówka Polmedic”)
4. Akcja Rabatowa prowadzona jest w okresie od 11 do 28 lutego 2020 r. (dalej „Czas Trwania
Akcji”).
5. W Akcji Rabatowej biorą udział usługi określone w § 2. (dalej „Zabiegi”).
§ 2. Zasady Akcji Rabatowej.
1. Uczestnikiem Akcji Rabatowej (dalej jako „Uczestnik”) jest każda osoba, która w dniach 11.
lub 14. lutego 2020 r. w godzinach 15:00-21:00 skorzysta z Zabiegów lub opłaci wybrany
Zabieg i umówi się na jego realizację do 28. lutego 2020 r.
2. Akcja Rabatowa dotyczy rabatu -20% na Zabiegi wymienione w § 3 pkt. 1.
3. W ramach Akcji Rabatowej każdy Uczestnik, który dokona zakupu Zabiegu 11. lub 14. lutego
lub w Czasie Trwania Akcji skorzysta z Zabiegu jest uprawniony do rabatu 20% od aktualnie
obowiązujących cen (wg obowiązującego cennika usług medycyny estetycznej).
4. Rabat przysługuje tylko osobom pełnoletnim.
§ 3. Zasady realizacji Rabatu
1. Rabat przyznawany jest na zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, wypełniaczy oraz
mezoterapię.
2. Warunkiem odbycia opłaconego Zabiegu jest posiadanie paragonu.
3. Zapisy na usługi odbywają się pod numerem 609 800 008.
4. Realizacja Zabiegów odbywa się tylko i wyłącznie w Placówce Polmedic.
5. Warunkiem skorzystania z Rabatu na Zabiegi jest opłacenie lub skorzystanie z Zabiegów w
dniach określonych w powyższych paragrafach.
6. Każdy zabieg poprzedzony jest konsultacją kwalifikującą.

7. Jeśli Uczestnik opłaci wybrany Zabieg, ale zrezygnuje z niego bądź zdarzenia losowe
uniemożliwią mu stawienie się na Zabieg w wybranym terminie istnieje możliwość zwrotu
gotówki lub ustalenia innego, dogodnego terminu Zabiegu.
8. Jeżeli podczas wizyty kwalifikującej lekarz stwierdzi o niemożności wykonania Zabiegu z
uwagi na czynniki, które dyskwalifikują Pacjenta, następuje zwrot gotówki na zasadach
opisanych § 5.
9. Jeżeli z przyczyn losowych – niezależnych od Polmedic oraz lekarza Polmedic – dany lekarz
nie może wykonać Zabiegu w umówionym terminie istnieje możliwość zastępstwa drugiego
lekarza z listy lekarzy biorących udział w Akcji Rabatowej (dalej „Lekarz” lub „Lekarze”) lub
zmiana terminu Zabiegu bądź zwrot gotówki.
§ 4 Lista Lekarzy
1. dr n. med. Krzysztof Jakubowski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik
Centrum Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej – wykonywanie zabiegów i konsultacji
w wyznaczonych dniach trwania Akcji Rabatowej;
§ 5 Zwrot gotówki i zmiany terminów Zabiegów
1. Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot opłaty za Zabieg w sytuacji, gdy:
- definitywnie rezygnuje z Zabiegu pod warunkiem poinformowania o tym minimum 48
godzin przed ustalonym terminem Zabiegu,
- wystąpiły czynniki dyskwalifikujące Uczestnika z wykonania Zabiegu wykryte przez Lekarza
podczas wizyty kwalifikującej lub bezpośrednio przed zabiegiem,
- z uwagi na niemożność niezależną od Organizatora wykonania Zabiegu przez wybranego
Lekarza w ustalonym terminie, a Uczestnik nie wyraża zgody na zmianę terminu lub Lekarza
wykonującego Zabieg,
- wystąpiły czynniki uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie Zabiegu w ustalonym
terminie.
2. Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% opłaty, gdy Zabieg nie dojdzie do skutku w ustalonym
terminie z przyczyn innych niż wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zwrot gotówki odbywa się wg następujących zasad:
- Uczestnik powinien zgłosić się do Placówki Centrum Medycznego PZU Zdrowia Polmedic
maksymalnie 7 dni od zgłoszenia o rezygnacji z Zabiegu lub powzięcia wiadomości o
niemożności dokonania zabiegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora (ale nie później,
niż do 28. lutego 2020 r.) w celu odbioru zwrotu gotówki stanowiącego równowartość opłaty
wniesionej za Zabieg w ramach Akcji Rabatowej (dalej Zwrotu),
- Zwrot dokonywany jest jedynie w formie gotówkowej,
- warunkiem wypłacenia Zwrotu jest okazanie paragonu stanowiącego dowód zakupu,
4. Uczestnikowi przysługuje zmiana terminu wykonania Zabiegu opłacanego w dniach 11. lub
14. lutego 2020r na inny w ramach terminarza udostępnionego przez Organizatora w
sytuacji, gdy:
- z przyczyn losowych Uczestnik nie może stawić się na Zabieg w ustalonym terminie i
poinformuje o tym do 24 godzin przed wyznaczonym terminem,
- u Uczestnika występują tymczasowe przeciwwskazania uniemożliwiające wykonanie
Zabiegu,
- Lekarz z przyczyn losowych, niezależnych od Polmedic nie może wykonać Zabiegu w
ustalonym terminie, a Uczestnik nie wyraża zgody na zmianę Lekarza wykonującego Zabieg.
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§ 6 Reklamacje
1. W przypadku realizacji Akcji Rabatowej niewłaściwie lub niezgodnie z Regulaminem
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje wraz z opisem zaistniałej sytuacji, podaniem adresu placówki, terminu kontaktu,
w którym zaistniała sytuacja oraz danych kontaktowych należy przesyłać na
reklamacje@polmedic.com.pl .
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Uczestnik otrzyma odpowiedź w
formie pisemnej przesłaną na adres podany w treści zgłoszenia.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji Rabatowej jest dostępny w rejestracjach placówek Centrum Medycznego
PZU Zdrowie Polmedic i na radom.pzuzdrowie.com.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją
Rabatową będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
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