Regulamin Karty Stałego Pacjenta 3G Dentist
Obowiązujący od dnia 01.06.2016r..

Organizatorem programu Karty Stałego Pacjenta 3G Dentist jest MAREK WOŹNIACKI RADIO SCAN, INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, 3G Dentist , ul. Kielecka 1/02, Kraków
31-526. NIP:6751322210 , REGON: 120442854. Program Karty Stałego Pacjenta 3G Dentist jest
przeznaczony dla pacjentów realizujących płatne leczenie w Klinice 3G Dentist w Krakowie.
Niniejszy Regulamin Programu stanowi podstawę działania programu Karty Stałego Pacjenta 3G
Dentist, określa prawa i obowiązki Uczestnika.

1.Definicje

Uczestnik - każda osoba fizyczna, która jest Posiadaczem Karty i przystąpiła do Programu na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Organizator - MAREK WOŹNIACKI RADIO - SCAN, INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, 3G Dentist z siedzibą, ul. Kielecka 1/02, Kraków 31-526. NIP: 6751322210,
REGON: 120442854.
Karta - karta wyprodukowana przez 3G Dentist, opatrzona indywidualnym numerem, uprawniająca
do skorzystania ze zniżek opisanych w niniejszym Regulaminie, zwanej dalej Kartą.
Program - program opisany w Niniejszym Regulaminie, zwany dalej Programem.
Klinika – siedziba Organizatora.

2. Postanowienia Ogólne

2.1 Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Uczestnik może
nabyć kartę w kwocie 29 zł brutto.
2.2 Posiadacz
uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega
przeniesieniu na inną osobę.
2.3 Uczestnikowi mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
2.4 Prawo do korzystania z przywilejów Uczestnika, w szczególności prawo do upustów
cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
2.5 Karta jest ważna do dnia zakończenia programu.

3. Uczestnictwo w Programie

 Aby otrzymać Kartę należy uiścić opłatę manipulacyjną w recepcji Kliniki. Z chwilą
dokonania płatności osoba zainteresowana otrzyma Kartę.
 Karta wydawana jest bezterminowo, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 Zachowanie ważności Karty jest równoznaczne z odbyciem przynajmniej raz w roku jednej
płatnej wizyty.
 Organizator nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty wynikające z
okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
3.5 Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o aktualnych
promocjach dostępnych w Klinice oraz do brania udziału w specjalnych akcjach
handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników .
3.6 W przypadku zgubienia bądź zniszczenia Karty, Organizator może wydać duplikat Karty za
opłatą w wysokości 8,90 zł brutto.
3.7 Karta nie jest imienna, jest opatrzona indywidualnym numerem.
3.8 Aby skorzystać ze zniżki wynikającej z posiadania Karty, Uczestnik jest zobowiązany
okazać Kartę w Recepcji przed skorzystaniem z usługi.

4. Rabaty

4.1 Każdy Uczestnik po nabyciu Karty nabywa prawa do zniżek zgodnie z obowiązującym
cennikiem zamieszczonym w załączniku nr 1. Zniżki obowiązują od dnia zakupu Karty.
Wykaz cen i rabatów jest zamieszczony w załączniku nr 1.
4.2 Uczestnikom dodatkowo przysługuje rabat w wysokości 100% na znieczulenie oraz na
wykonanie zdjęć RTG punktowych w trakcie leczenia w Klinice.
4.3 Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty nie sumują się z innymi,
obowiązującymi promocjami i zniżkami.
4.4 Za usługi, za które Uczestnik płaci voucherami gotówkowymi nie przysługuje zniżka
wynikająca z posiadania Karty.

5. Zakończenie Programu

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym
momencie.
5.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do
umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (www.3GDentist.eu).
5.3 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez
zwrot Karty w siedzibie firmy. Zwrot karty nie zobowiązuje Organizatora do zwrotu
wpłaconej opłaty manipulacyjnej.

6. Zmiany Regulaminu

6.1 Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w
każdym momencie.
6.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie
6.1 Organizator jest zobowiązany do umieszczenia stosownej informacji w siedzibie
Organizatora oraz na stronie Organizatora.
6.3 Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie
internetowej Organizatora Programu.

7. Akceptacja Regulaminu

7.1 Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą zakupu
Karty .
7.2 Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej
Organizatora (www.3gdentist.eu) oraz w siedzibie Organizatora.
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
7.5 Jeśli w regulaminie nie postanowiono inaczej, wszelkie reklamacje i pozostała
korespondencja związana z funkcjonowaniem Programu powinna być kierowana do Biura
Organizatora na adres korespondencyjny:
Klinika Stomatologiczna 3G Dentist
ul. Kielecka 1/02
Kraków 31-526
e-mail: biuro@3gdentist.pl
7.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

