REGULAMIN AKCJI: JESIEŃ W ESTELL:
•
•
•

-15% NA JEDEN OBSZAR ZABIEGOWY LUB DODATKOWY OBSZAR ZABIEGOWY GRATIS NA
ZABIEGI LASEREM TULOWYM LAVIEEN
-20% NA ZABIEGI KOSMETOLOGICZNE PEELINGAMI CHEMICZNYMI
-30% NA ZABIEGI EPILACJI LASEROWEJ LASEREM VECTUS.

I. Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z akcji: JESIEŃ W ESTELL W KLINICE ESTELL.
1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
Regulamin – niniejszy regulamin akcji JESIEŃ W ESTELL
Organizator- Klinika ESTELL MEDYCYA ESTETYCZNA ul., marka Centrum Medycznego ENEL-MED
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
Klient -osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej dokonująca zapisu na zabieg w klinice Estell.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługi – usługi oferowane w Klinice ESTELL.
II. Realizacja zabiegu w ramach akcji :
1. W dniach 08.09-31.10.2021 Klient może skorzystać ze specjalnego rabatu:
– 15% na jeden obszar zabiegowy lub drugi (tańszy) obszar zabiegowy gratis na zabiegi laserem
tulowym Lavieen;
- 20% na zabiegi kosmetologiczne peelingami chemicznymi;
- 30% na pojedyncze zabiegi epilacji laserem VECTUS na dowolny obszar ciała;
w Klinice ESTELL, Warszawa ul. Bielańska 12, budynek Senator.
2. Wysokość rabatu obliczana jest według regularnych cen cennikowych.
3. Rabat w postaci drugiego, bezpłatnego obszaru zabiegowego laserem tulowym Lavieen
obowiązuje na tańszy według regularnych cen cennikowych obszar zabiegowy.
4. Możliwość skorzystania z oferty specjalnej w Estell posiada osoba, która wykupi oraz zrealizuje
zabieg objęty promocją w dniach 08.09-31.10.2021. Aby skorzystać z rabatu w ramach akcji
Klient musi powołać się na akcję.
5. Możliwość skorzystania z oferty w ramach akcji, nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani
nie można zrealizować jej w ramach innych, niewymienionych usług.
6. Z rabatu można skorzystać wielorazowo w okresie trwania akcji.
7. Zabiegi wykupione w ramach akcji muszą zostać zrealizowane w dniach 08.09-31.10.2021r.
V. Czas trwania akcji i okres obowiązywania zniżek
1. Akcja trwa w dniach 08.09-31.10.2021r.
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VI. 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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