
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące akcji: 
 ,,Dziesięciolecie marki Diego dalla Palma”.  

 
 

1. W dniach 26.10-10.11.22 Klienci mają możliwość zakupienia bonów na wybrane 
zabiegi w atrakcyjnych cenach.  

 
2. Klient kupuje bon na konkretną kwotę tj.: 350 zł, 500 zł, 1000 zł.   

 
3. Bon można zakupić stacjonarnie lub online 26.10.22 -10.10.22.   

 
4. Bon jest ważny w dniu organizacji ,,Dziesięciolecia marki Diego dalla Palma” w 

danej placówce. Daty różnią się pomiędzy placówkami. 
Medicus Uroda Parkowa 14.11.2022 
Medicus Uroda Clinica 15.11.2022 
Medicus Uroda Zielona Góra 17.11.2022 

 
 

5. Usługi należy wykonać w miejscu zakupienia bonu.   
 

6. Oferta ,,Dzięsięciolecie marki Diego dalla Palma” 
 

• Voucher za 350 zł o wartości 525 zł w tej kwocie klient otrzymuje 
jubileuszowy zabieg oraz 150 zł do wykorzystania na produkt do 
pielęgnacji domowej. 

 
• Voucher za 500 zł o wartości 750 zł w tej kwocie klient otrzymuje 

jubileuszowy zabieg, oczyszczanie wodorowe lub infuzję oraz 300 zł 
do wykorzystania na produkt do pielęgnacji domowej. 

 
• Voucher za 1000 zł o wartości 1500 zł  w tej kwocie klient otrzymuje 

jubileuszowy zabieg, mezoterapię igłową Cellubooster (Glow, Shape 
lub Lift) oraz 300 zł do wykorzystania na produkt do pielęgnacji 
domowej. 

 
 



7. Mezoterapia igłowa z pakietu za 1000 zł będzie wykonana przez lekarza. Po 
zabiegu z zakresu kosmetologii zostanie umówionych termin u lekarza medycyny 
estetycznej. Termin realizacja zabiegu do 31.12.2022.  
 

8. Przy zakupie bonu stacjonarnie zostanie wyznaczona wraz z klientem godzina 
zabiegu w danej placówce w odpowiednim dniu ,,Dziesięciolecie z marką Diego 
dalla Palma” dla tej placówki.  
 

9. Przed zakupem bonu online należy telefonicznie lub stacjonarnie zarezerwować 
termin. Rezerwacja trwa 2 dni, podczas których klient ma możliwość zakupienia 
bonu na stronie https://medicusuroda.com/zakup-kupon/bon-elektroniczny/ 
 

10. W przypadku zakupu bonu online prosimy o dopisek ,,Urodziny Diego” w polu 
,,Dedykacja”  

 
11. Bon na usługi jest imienny, nie podlega zwrotowi, nie łączy się z innymi akcjami i 

rabatami.  
 

12. W przypadku odwołania wizyty przez losową sytuację, klient jest zobowiązany do 
wykorzystania bonu do 30.11.2022 roku.  
 

13. Bon można wykorzystać jedynie w miejscu jego zakupu. Przykładowo Bon 
zakupiony w Medicus Uroda Clinica, więc zabieg wykonany zostanie w Medicus 
Uroda Clinica.  

 
14.  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 

 
 
 
 


