Regulamin akcji BLACK WEEK 2022

§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzania akcji BLACK WEEK 2022
zwanej dalej: akcją.
2. Akcja 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 jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. 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, zwanym dalej
Organizator.
6. W akcji rabatowej biorą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania (zob. § 1 ust. 8
niniejszego Regulaminu) dokonały wyboru skorzystania z akcji na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
7. Uczestnikami akcji 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)
8. W dniach 23-27.11.2022 Uczestnicy akcji mają możliwość zakupienia Bonu Podarunkowego
zwanego dalej Bonem, na wybrane zabiegi w atrakcyjnych cenach w ramach akcji.
9. Uczestnik akcji otrzymuje możliwość zakupienia Bonu na określone niniejszym regulaminem
wartości.
10. Bon można zakupić stacjonarnie w dniach 23-25.11.22 lub online 23-27.11.22 roku, za
pośrednictwem strony internetowej www.medicusuroda.com. Realizacja bonów zakupionych w
ramach akcji następuje w dniach 28.11.22 do dnia 28.02.2023. Zapisanie się na
zabiegi w ramach akcji rabatowej w wyżej wymienionym terminie, ale z późniejszym terminem
realizacji nie uprawnia do skorzystania z akcji rabatowej.
11. W przypadku braku możliwości realizacji usługi w terminie określonym niniejszym regulaminem,
Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia ważności Bonu. Decyzję
dotyczącą przedłużenia ważności Bonu podejmuje Organizator akcji.
12. Usługi realizowane w ramach akcji dotyczą ̨ zabiegów z zakresu :Medycyny estetycznej,
Kosmetologii i Zabiegów na urządzeniach hi-tech.
13. Zakupiony Bon jest imienny, nie podlega zwrotowi, nie łączy sięz̨ innymi akcjami i
rabatami.
14. Realizacja zakresu usług ujętych w wykupionym Bonie następuje wyłącznie w miejscu jego zakupu.
W przypadku zakupu bonu online należy określić miejsce jego realizacji poprzez zaznaczenie
informacji na etapie wprowadzania danych w polu ,,Dopisek”. Dla przykładu,
Bon zakupiony stacjonarnie w Medicus Uroda Clinica, dopuszcza jego realizację w Medicus Uroda
Clinica. Bon online zakupiony z dopiskiem Medicus Uroda Zielona Góra dopuszcza realizację w
Medicus Uroda Zielona Góra.
15. Organizator akcji dopuszcza możliwość zakupienia dwóch rodzajów bonów kwotowych, a
mianowicie Bon na: medycyna estetyczna i/lub kosmetologię lub zabiegi na urządzeniach HiTech,
których wartość jest powiększona o konkretną kwotę przypisaną do wybranej przez siebie wartości
Bonu.

MEDYCYNA ESTEYCZNA I / LUB KOSMETOLOGIA

Bon kwotowy w wysokości 500 zł, którego wartość do wykorzystania wynosi 600 zł (zysk 100 zł)
Bon kwotowy w wysokości 750 zł, którego wartość do wykorzystania wynosi 900 zł (zysk 150 zł)
Bon kwotowy w wysokości 1000zł, którego wartość do wykorzystania wynosi 1200 zł (zysk 200 zł)
ZABIEGI NA URZĄDZENIACH HiTech

Bon kwotowy w wysokości 500 zł, którego wartość do wykorzystania wynosi 650 zł (zysk 150 zł)
Bon kwotowy w wysokości 750 zł, którego wartość do wykorzystania wynosi 975 zł (zysk 225 zł)
Bon kwotowy w wysokości 1000 zł, którego wartość do wykorzystania wynosi 1300 zł (zysk 300 zł)
16. Bon z możliwością realizacji zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i/lub kosmetologii dotyczy:
• wszystkich zabiegów z zakresu medycyny estetycznej z oferty Medicus Uroda
dostępnych w danej placówce tj.: Botoks, Wypełniacz-kwas hialuronowy,
lipoliza iniekcyjna, Stymulatory tkankowe, Mezoterapia Igłowa, Zabiegi
regeneracyjne (autologiczne).
• Kosmetologii z zakresu: Peelingi medyczne, Intraceuticals, Pump Filler,
Bioskóra, Makijaż Permanentny, zabiegi na kosmetykach marki Diego dalla Palma.
• Zabiegi z użyciem: Dermepen 4, Radiofrekwencja mikroigłowa (po konsultacji
z kosmetologiem/lekarzem), Laser frakcyjny CO2 (po konsultacji z kosmetologiem/lekarzem),
Alma (po konsultacji z kosmetologiem/lekarzem), Nanopore.
17. Bon z możliwością realizacji zabiegów z użyciem technologii Hi-Tech dotyczy:
• Zabiegów z wykorzystaniem urządzeń: Onda, Needle Shaping, Storz Medical, Plexr, BTL Unison,
Biodermogeneza, Cooltech, Icoone laser i Icoone Laser Med, Light Sheer, Qwitch.
18. Zakres usług wyłączonych z niniejszej Akcji to: konsultacje (kosmetologiczne, holistyczne,
dietetyczne, lekarskie, trychologiczne), blefaroplastyka, podologia, zabiegi upiększające (manicure,
pedicure, przedłużanie rzęs, laminacja brwi i rzęs, henna pudrowa) oraz zabiegi chirurgiczne
kwalifikowane jako usuwanie znamion za pośrednictwem lasera/chirurgicznie.
19. Procedura zakupu bonu on-line polega na wejściu na stronę www Organizatora:
https://medicusuroda.com/zakup-kupon/bon-elektroniczny/ uzupełnij wskazane dane/
w polu ,,Dopisek” wpisz miejsce realizacji zabiegu/ przejdź do finalizacji płatności z użyciem
platformy PayU.
20. Udział Uczestnika akcji w promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
21. 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.
22. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

