AlmaDental
Centrum stomatologii i protetyki

Łódź, 2013-03-28

Regulamin promocji:
„Rabat z ulotką”
1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki na jakich odbywa się promocja pod nazwą
Rabat z ulotką.
2. Organizatorem promocji jest firma AlmaDental s.c., mieszcząca się przy ul. Tetmajera 2/12
w Łodzi.
3. Promocja dotyczy usług stomatologicznych świadczonych na terenie gabinetu AlmaDental
mieszczącego się przy ul. Tetmajera 2/12 w Łodzi.
4. Akcja rozpoczyna się w dniu 2013-03-28 i trwa do odwołania.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji ulotkę jest okazanie lekarzowi ulotki przed
rozpoczęciem wizyty.
6. Pacjent w ramach promocji:
a. uzyskuje rabat na wszelkie zabiegi stomatologiczne, które zostaną zaplanowane na
pierwszej wizycie na której pacjent zgłosi się z ulotką
b. wysokość rabatu przyznana pacjentowi wykazana jest na ulotce
c. jako datę kwalifikującą do wysokości przyznanego rabatu uznaje się datę odbycia
pierwszej wizyty w ramach promocji
d. rabat obowiązuje na wszystkie zabiegi zaplanowane podczas pierwszej wizyty w
ramach promocji
e. rabatem są również objęte zabiegi dodatkowe konieczne do realizacji planu leczenia
f. rabat utrzymuje się tylko i wyłącznie w przypadku zachowania ciągłości leczenia
zabiegów objętych planem leczenia
g. jako ciągłość leczenia uznaje się, że pacjent będzie odbywał wizyty nie rzadziej niż raz
w miesiącu
h. w przypadku wystąpienia odstępu między wizytami dłuższego niż jeden miesiąc
pacjent traci rabat na pozostałe zabiegi
7. Pacjent w ramach jednego okresu promocji może skorzystać z promocji tylko 1 raz.
8. Ulotkę można przekazywać osobom trzecim.
9. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami specjalnymi.
10. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Właściciela w całości
lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie
gabinetu, w zakładce Usługi\Regulaminy.
11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2013-03-28.
12. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację regulaminu.
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