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REGULAMIN PROMOCJI JUBILEUSZOWEJ 

(zwany dalej jako „REGULAMIN”) 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji jubileuszowej zorganizowanej przez Centrum 

Medyczne Mediconcept (zwane dalej: Centrum Medyczne Mediconcept) 

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Promocji Jubileuszowej jest Centrum Medyczne Mediconcept Sp. z o.o., Sp. komandytowa 

z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krzycka 94, 53-020 Wrocław, NIP: 8992835662, KRS: 0000708691, 

REGON: 368969300 zwany dalej jako Organizator lub Centrum Medyczne Mediconcept. 

2. Promocja Jubileuszowa oznacza możliwość zakupu pakietu 8 (ośmiu) zabiegów wzmacniających mięśnie 

dna miednicy z wykorzystaniem technologii BTL EMSELLA w obniżonej cenie. 

3. Promocja Jubileuszowa (zwana dalej: Promocja) odbywa się 11 czerwca 2022 roku w siedzibie Centrum 

Medycznego Mediconcept oraz w dniach 6-10 czerwca 2022 roku przy wykorzystaniu środków 

komunikowania się na odległość (telefon, mail). 

 

§ 2. CHARAKTER PROMOCJI 

 

1. Promocja umożliwia zakup pakietu 8 (ośmiu) zabiegów wzmacniających mięśnie dna miednicy  

z wykorzystaniem technologii BTL EMSELLA w cenie 1200 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych 

00/100). 

2. Promocja ma charakter jednorazowy tj. jeden pacjent może wykupić jeden pakiet zabiegów w promocyjnej 

cenie. 

3. Do wzięcia udziału w Promocji uprawnione są wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu skorzystania 

z Promocji (tj. zakupu) uzyskały kwalifikację medyczną (ginekologiczną lub urlogiczną) do przeprowadzenia 

zabiegów. W tym celu Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji posiadanej kwalifikacji medycznej 

do przeprowadzenia zabiegów przed finalizacją zakupu zabiegu w Promocji. 

4. W dniu 11 czerwca 2022 roku Organizator zapewnia możliwość odbycia bezpłatnej konsultacji medycznej 

niezbędnej do uzyskania kwalifikacji medycznej do przeprowadzenia zabiegów. Bezpłatne konsultacje są 

ograniczone ilościowo, w związku z czym, w przypadku, gdy ilość zgłoszeń do bezpłatnej konsultacji 
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medycznej będzie wyższa od możliwości oferowanych przez Mediconcept, Organizator zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia części zgłoszeń bez dodatkowego uzasadnienia. 

5. W przypadku rezygnacji z zabiegu zakupionego w ramach Promocji zakupionej stacjonarnie w siedzibie 

Mediconcept, zwrot środków pieniężnych następuje wyłącznie na bon podarunkowy do wykorzystania  

w placówce Mediconcept. Zwrot środków zabiegu zakupionego w Promocji nie może nastąpić w gotówce 

lub na kartę. 

 

§ 3. SPOSÓB ZAMÓWIENIA ZABIEGU W PROMOCJI  

 

1. Sposobem na udział w Promocji jest wyrażenie chęci skorzystania z Promocji oraz zakup zabiegu  

w promocyjnej cenie: 

1) osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Mediconcept  

2) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (mailowo lub telefonicznie). 

2. Do wyrażenia chęci skorzystania z Promocji służą poniższe kanały komunikacyjne: 

1) E- mail: centrum@mediconcept.pl 

2) Numer telefonu: +48 71 362 86 41 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne uniemożliwiające wyrażenie 

chęci skorzystania z Promocji na odległość. 

4. Osobie korzystającej z Promocji, która zawarła umowę na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin w sposób wyłączny reguluje zasady korzystania z Promocji. Na życzenie klienta może 

zostać udostępniony w recepcji Centrum Medycznego Mediconcept. 

2. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z tym, iż kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu  

i akceptuje go w całości. 

3. Centrum Medyczne Mediconcept zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez 

uprzedzenia.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2022 roku. 


