Regulamin Akcji Rabat -15% na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i
technologie z Kodem MU22
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzania akcji promocyjnej pod
postacią udzielania rabatu 15% na technologie oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
(zwanej dalej jako akcja rabatowa).
2. Akcja rabatowa zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym
Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.medicusuroda.com
4. Wzięcie udziału w akcji rabatowej czyli wykorzystanie kodu rabatowego otrzymanego drogą sms
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§2
1. Organizatorem akcji rabatowej jest Medicus Uroda prowadzone pod nazwą:
CENTRUM RACHUNKOWO FINANSOWO DORADCZE SP. Z O. O. (KRS: 0000177154,
NIP: 6922272448, REGON: 390904989) z siedzibą w: ulica Leśna 8, 59-300 Lubin.
2. W akcji rabatowej biorą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania (zob. § 3 ust. 1
niniejszego Regulaminu) dokonały wyboru skorzystania z akcji rabatowej na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikami akcji rabatowej są osoby fizyczne będące konsumentem w rozumieniu przepisu art.
221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat (legitymująca się zgodą rodziców lub
opiekunów, chyba że zgoda w świetle obowiązujących nie jest konieczna), która akceptuje
niniejszy regulamin (zwany dalej jako Uczestnik akcji).
§3
1. Akcja rabatowa rozpoczyna się 26.10.2022r. i trwa do 30.12.2022r.
2. Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia czasu trwania akcji do 31.01.2023r. Informacja o
przedłużeniu podana zostanie na stronie www.medicuuroda.com w odrębnym dokumencie.

§4
1. Zasady akcji rabatowej są następujące: Klient, który po otrzymaniu drogą sms-ową wiadomości o
następującej treści:
“Wciąż pamiętamy o Twoich potrzebach! Z kodem MU22 zyskujesz-15% na technologie i zabiegi
z zakresu med.est. Szczegóły w Regulaminie na www.medicusuroda.com”
oraz okazaniu wyżej wymienionego kodu w Recepcji w momencie przybycia na umówioną
wizytę, nabywa uprawnienie do skorzystania z 1 zabiegu o wartości pomniejszonej 15% w
stosunku do jego ceny regularnej.
2. Kod rabatowy 15%, o ktorym mowa w niniejszym regulaminie nie ma zastosowania do zabiegów
pozostających w czasie trwania innej akcji rabatowej, czyli w obniżonej, promocyjnej cenie. Akcja
kod rabatowy nie lączy się z zadnymi innymi promocjami. Kod rabatowy ma zastosowanie
wyłącznie na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i technologie pozostajace w regularnych
cenach w ofercie.
3. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany przez Uczestnika akcji wyłącznie po uprzednim
okazaniu kodu w Recepcji we wszystkich placówkach Medicus Uroda.
4. Każdy Kod Rabatowy może zostać wykorzystany tylko w całości i tylko jeden raz. Po upływie
okresu ważności Kodu Rabatowego, Organizator ma prawo odmówić jego realizacji.
5. W przypadku skorzystania z Kodu Rabatowego, a następnie rezygnacji w jakikolwiek sposób z
realizacji usługi, Uczestnikowi akcji nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości
wykorzystanego Kodu Rabatowego, a także prawo do kolejnego wykorzystania tego samego
Kodu Rabatowego.
6. Realizacja kodu rabatowego następuje tylko w czasie okreslonym w §3 niniejszego Regulaminu
i dotyczy wizyt umówionych po 25.10.2022r. czyli po otrzymaniu sms kodu. Zapisanie się na
zabiegi w ramach akcji rabatowej w wyżej wymienionym terminie ale z późniejszym terminem
realizacji nie uprawnia do skorzystania z akcji rabatowej.
§5 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji promocyjnej, mogą ą byććć ć składane
przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora w czasie
trwania promocji oraz w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej zakończenia.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika akcji, jego adres do korespondencji oraz
opis podstaw reklamacji. Reklamację można zgłaszać do Siedziby Organizatora:
a. pocztą na adres siedziby Organizatora:
Centrum RFD Spółka z .o.o.

Ul. Leśna 8
59-300 Lubin
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail:
uroda@medicusuroda.com
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną albo
listem poleconym, (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą
elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.
5. Skorzystanie z trybu reklamacyjnego nie wyłącza uprawnień wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

§6 POZOSTAŁE
1. Udział Uczestnika Promocji w promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio powszechnie
obowiązujące przepisy prawa (w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

