
1 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
„LASEROWY LAST” 

 

 

 

1. Organizatorem promocji o nazwie „LASEROWY LAST” zwanej dalej „Promocją” jest 
American Medical Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-851), ul. Żelazna 1, 
NIP 6342870405, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego pod numerem KRS 0000631850 właściciel marki Say WOW! Medycyna 
Estetyczna (zwana dalej „Organizatorem”) i adresowana jest do wszystkich poten-
cjalnych klientów oraz aktualnych klientów (Klientów) Organizatora. 
 

2. Promocja obowiązuję od dnia 07.03.2020r. do 31.03.2020r. do godz. 23:59, przy 
czym dzień 31.03.2020 jest ostatnim dniem do skorzystania z promocji tj. zakupu 
zabiegu laserowego w promocyjnej cenie. 

 

3. Wykorzystanie promocyjnego zabiegu laserowego, wykupionego do dnia 

31.03.2020r. do godz. 23:59, musi się odbyć do dnia 30.04.2020 z wyłączeniem 
przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

4. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie Organizatora Say WOW! 

Medycyna Estetyczna, mieszczącej się w Libero Katowice (poziom +2) przy ul. Ko-
ściuszki 229, 40-600 Katowice. 

 

5. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://saywowclinic.pl 
oraz w formie pisemnej w siedzibie Organizatora. 

 

6. Z promocji może skorzystać każda osoba („Uczestnik”, „Klient”), u której nie 

stwierdzono przeciwskazań do zabiegu. Przed przystąpieniem do wykonania za-
biegu pracownik Organizatora przeprowadzi z Klientem ogólny wywiad w zakresie 
ustalania czy istnieją przeciwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu 
ustalenia ewentualnych zaleceń pozabiegowych. 

 

7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem że może skorzy-
stać z niego osoba pełnoletnia lub osoba, która nie ukończyła 18 roku życia za zgo-
dą rodziców, opiekuna prawnego, osoby sprawującej kuratelę nad małoletnim. 

 

8. Promocja obejmuje wykonanie pierwszego dowolnego zabiegu laserowego z oferty 
Say WOW! Medycyna Estetyczna w okresie trwania Promocji z uwzględnieniem 
50% rabatu promocyjnego. 50 % rabat na dowolny zabieg laserowy na warunkach 
określonych w niniejszym regulaminie jest udzielony przez Organizatora jednora-
zowo. 
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9. W celu skorzystania z Promocji Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizato-
ra cenę zabiegu. Organizator dopuszcza uregulowanie ceny zabiegu w systemie ra-
talnym MediRaty. 

 

10. Szczegółowy cennik promocji jest dostępny na stronie internetowej oraz w formie 
pisemnej w siedzibie Organizatora. 
 

11. W przypadku chęci skorzystania przez Uczestnika z kolejnych zabiegów lasero-
wych obowiązywać będzie cena zgodna z aktualnym cennikiem Say WOW! Medy-
cyna Estetyczna, bez uwzględnienia rabatu promocyjnego. 

 

12. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w 
Say WOW! Medycyna Estetyczna. 

 

13. Klient w celu skorzystania z niniejszej promocji jest obowiązany w okresie jej trwa-

nia do umówienia się na zabieg osobiście w siedzibie Organizatora, telefonicznie 
lub on-line za pomocą formularza umieszczonego na stronie http://saywowclinic.pl. 
Organizator nie odpowiada za uchybienie przez Klienta obowiązkowi umówienia 
się na wizytę. 

 

14. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jej zasady 
określone w niniejszym Regulaminie i zapoznał się z treścią Regulaminu. 

 

15. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem promocji przed rozpo-
częciem zabiegu oraz przestrzegania jego postanowień. 

 

16. Niniejszy Regulamin jest dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 
realizacji Promocji. 

 

17. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika, że udzielenie przez Organizatora 
promocji nastąpiło niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu, Uczestnik w termi-

nie 30 dni od stwierdzenia naruszenia jest uprawniony do złożenia w siedzibie Or-
ganizatora lub za pośrednictwem listu poleconego pisemnej reklamacji. 

 

18. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Uczestnika lub wpływu do siedziby Organizatora. Organizator 
rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

19. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest American Medical 

Clinic Sp. z o.o. właściciel marki Say WOW! Medycyna Estetyczna z siedzibą w Ka-
towicach (40-851), ul. Żelazna 1. 

 

20. Dane osobowe Uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług 
objętych promocją. 

 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie od-
powiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


