§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Bezpłatna konsultacja z zakresu medycyny
estetycznej”(dalej jako: „Promocja”) jest HOLY MED Sp. z o.o. S.K. i prowadzony
przez Paulina Milczarek i Magdalena Nowicka prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą CLINIQMED, działający pod adresem ul. Zabłocie 25 lok
3 30-701 Kraków www.cliniqmed.com z siedzibą w Krakowie wpisany do rejestru
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)
prowadzonego przez Ministra Gospodarki o numerze NIP 6793111191, o
numerze REGON 361460199 . Adres do korespondencji: CLINIGMED ul.
Zabłocie 25 lok 3 30-701 Kraków.
2. Niniejszy Regulamin promocji „Bezpłatna konsultacja z zakresu medycyny
estetycznej” (dalej jako: „Regulamin promocji”) określa prawa i obowiązki stron w
okresie objętym promocją „Bezpłatna konsultacja z zakresu medycyny
estetycznej”.
3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient tj. podmiot korzystający z oferty
„Bezpłatnej konsultacji z zakresu medycyny estetycznej”.
4. Uczestnikiem promocji jest każda osoba rezerwująca termin bezpłatnej konsultacji
w terminie wskazanym w regulaminie.
5. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający
na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz
członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a
także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 2. Warunki Promocji
1. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje od 16 listopada 2018 r. godziny
12:01 do 31 grudnia 2018 r. do godziny 23:59 i obejmuje wolne terminy w
kalendarzu lekarza. O uczestnictwie w Promocji decyduje data odbycia się wizyty.
2. Uczestnik biorący udział w Promocji zostanie wysłany sms- z potwierdzeniem
wizyty.
3. Promocja obejmuje konsultacje wyłącznie z zakresu medycyny estetycznej
4. Promocja nie dotyczy konsultacji poza okresem promocyjnym
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami
6. Promocja nie obejmuje dodatkowych opłat.
7. Promocja nie dotyczy Klientów, którzy nie podali swoich danych do rejestracji.
8. Promocja nie obowiązuje w przypadku wyboru przez Klienta terminu dogodnego
dla niego, a nie możliwego do odbycia się z uwagi na brak możliwości czasowych
i wolnych terminów w grafiku.
9. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do zarejestrowania wyłącznie
jednej konsultacji z zakresu medycyny estetycznej.

§ 3. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do
Organizatora w formie elektronicznej na adres recepcja@cliniqmed.com
2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku
przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres
korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny.
Regulamin promocji posiada wiążącą moc.
3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z
niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane
przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień
Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami
technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów
którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem
zmiany postanowień Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2018 r.

