Szczegółowe informacje dotyczące akcji:
SUPER BLACK WEEK 2020
1. W dniach 23-29.11 Klienci mają możliwość zakupienia bonów na wybrane
zabiegi w atrakcyjnych cenach.
2. Klient kupuje bon na konkretną usługę.
3. Bon może zakupić stacjonarnie 23-27.11 lub online 23-29.11.
4. Znak * przy danej usłudze oznacza maksymalny czas na wykorzystanie
usług/usługi z bonu.
*bon należy wykorzystać do 31.01.2021
**bon należy wykorzystać do 28.02.2021
***bon należy wykorzystać do 31.03.2021
5. Usługi dotyczą 3 sektorów zabiegów wykonywanych w 3 lokalizacjach Medicus
Uroda:
KOSMETOLOGIA
• Laser frakcyjny CO2 (2 zabiegi) twarz 1000 zł**
• Dermapen 4 twarz 500 zł*
CIAŁO
• Laser frakcyjny CO2 (3 zabiegi) 2100 zł (dowolna okolica)***
• Fala uderzeniowa 2 okolice w 1 cenie**(dotyczy Medicus Uroda Parkowa i Clinica)
(Brzuch +boczki gratis; Uda tył plus pośladki gratis; Uda przód plus bryczesy gratis)
• Icoone laser 10 zabiegów (3 okolice -50’) 2100 zł zamiast 2600 zł *** (dotyczy
Medicus Uroda Parkowa)
• Icoone laser 10 zabiegów (3 okolice)+ 4 Icoone twarz za 2299 zł*** (dotyczy
Medicus Uroda Zielona Góra)
• Biodermogeneza 5 zabiegów 1700 zł*** (dotyczy Medicus Uroda Zielona Góra)

MEDYCYNA ESTETYCZNA
• Mezoterapia twarz RRS 400 zł zamiast 550 zł *
• Laser frakcyjny CO2 +osocze 1000 zł *
6. W przypadku Lockdownu ważność bonów będzie przedłużona o czas
przymusowego zamknięcia salonów przez Rząd.
7. W przypadku, kiedy klient nie będzie mógł wykonać umówionego wcześniej
zabiegu ze względu na przymusowo nałożoną kwarantannę, ważność bonu
zostanie przedłużona o długość kwarantanny (klient musi przedstawić
zaświadczenie o terminie odbyciu kwarantanny).
8. Bon na usługi jest imienny, nie podlega zwrotowi, nie łączy się z innymi akcjami i
rabatami.
9. Bon można wykorzystać jedynie w miejscu jego zakupu. Przykładowo Bon
zakupiony w Medicus Uroda Clinica, więc zabieg wykonany zostanie w Medicus
Uroda Clinica.
10. Mechanizm zakupu bonu on-line: https://medicusuroda.com/bon/elektroniczny
Klient kupując bon online (elektroniczny), wpisuję kwotę odpowiadającej cenie
zabiegu np. 500 zł.
Następnie w treści wpisuje: Black Week. miejsce wykonania zabiegu. jaki zabieg.
Np. Black Week. Dermapen 4. Parkowa.
11. Jesteśmy do dyspozycji w razie niejasności pod numerami telefonów:
Medicus Uroda Clinica 76 728 26 86
Medicus Uroda Parkowa 76 754 06 87
Medicus Uroda Zielona Góra 68 420 26 89

