REGULAMIN AKCJI KAMPANIA STOMATOLOGICZNA UŚMIECH NA WIOSNĘ
I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z akcji: KAMPANIA STOMATOLOGICZNA
UŚMIECH NA WIOSNĘ
2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
3. Regulamin – niniejszy regulamin akcji KAMPANIA STOMATOLOGICZNA UŚMIECH NA WIOSNĘ
1) Organizator- Klinika ESTELL MEDYCYA ESTETYCZNA ul., marka Centrum Medycznego ENELMED S.A., z siedzibą przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000275255, NIP 5242593360, REGON: 140802685
2) Klient -osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej dokonująca zapisu na zabiegi w Klinice Estell
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4) Usługi – usługi oferowane w Klinice ESTELL.
II. ZASADY KAMPANII STOMATOLOGICZNEJ UŚMIECH NA WIOSNĘ
1)

2)

Kampania polega na udzielaniu przez Organizatora zniżek na usługi w ramach
następujących ofert:
• 50% zniżki na konsultacje z zakresu implantologii oraz konsultacje z zakresu
implantologii i protetyki
• 700zł zniżki na wszczepienie implantu Straumann lub Astra, cena implantu po
zniżce wynosi 2800 zł za sztukę.
W okresie obowiązywania powyższych zniżek Osoba Uprawniona może:
•
•

tylko raz skorzystać z konsultacji implantologicznej, protetycznej,
wszczepić dowolną ilość implantów.

3) Przez konsultację rozumiemy pierwszą wizytę, kwalifikującą do następujących zabiegów:
•
•
•
•

przedimplantacyjnych,
wszczepienia implantu,
odbudowy korony protetycznej,
wykonania prac protetycznych celem poprawy estetyki zębów oraz uzupełnienia
braków zębowych,
• leczenia dysfunkcji stawowo-żuchwowych.
4) O konieczności wykonania pantomogramu/rtg wycinkowego/CBCT decyduje lekarz podczas
konsultacji.
ESTELL - klinika medycyny estetycznej
www.estell.pl | info@estell.pl
Budynek Senator | ul. Bielańska 12 | 00-085 Warszawa
NIP: 527-00-23-255 | Tel: 22 431 36 66

III. Czas trwania akcji i okres obowiązywania zniżek
1. Akcja trwa w dniach 01-31.03.2019r.
IV. Postanowienia końcowe
1. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami
oferowanymi przez Organizatora w okresie trwania akcji oraz innymi zniżkami, jakie posiada
pacjent. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu
konsultacji korzysta
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Kliniki ESTELL.
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