Regulamin Promocji „Voucher rabatowy 20%”
(dalej: „Regulamin”)
§1
Organizator i czas trwania promocji
1. Organizatorem Promocji jest New Me Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach przy ul.
Porannej 6. NIP: 7773349866, REGON: 383423212, KRS: 0000787416 (dalej:
„Organizator”).
2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.
3. Promocja rozpoczyna się dnia 01.08.2019 r. i trwa do odwołania z zastrzeżeniem, że
Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić.
4. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawa już nabyte przez Uczestnika
Promocji.
§2
Osoby mogące wziąć udział w Promocji
1. Promocja „Voucher zniżkowy 20%” skierowana jest do Klientów Organizatora, którzy
otrzymają od Organizatora Voucher, który umożliwia ich do jednorazowej zniżki
wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent) na jedną z usług z oferty Organizatora
wylistowanej na Voucherze (dalej: „Voucher”)
2. Przez Klientów rozumie się klientów indywidualnych (konsumentów) w myśl art. 22
ze zn. 1 kc.
§3
Szczegółowe warunki Promocji
1. Każdy Voucher posiada indywidualny numer i jest jednorazowy
2. Przed dokonaniem zamówienia usług dodatkowych Uczestnik zobowiązany jest
poinformować personel organizatora o posiadaniu Vouchera.
3. Uczestnik zobowiązany jest do okazania Vouchera w momencie dokonywania
płatności.
4. Niepoinformowanie
Organizatora
o
posiadaniu
Vouchera
spowoduje
nieuwzględnienie tego Rabatu, chyba że Organizator zadecyduje inaczej.
5. Rabat udzielany na podstawie Vouchera rozliczany jest wyłącznie na usługi
wykupione przez osobę posiadające Voucher.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami (tzn. rabatów wynikających z
różnych akcji promocyjnych nie można sumować).

7. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie,
traci prawo do skorzystania
8. Voucher musi być wykorzystany jednorazowo na usługi, w całości, bez możliwości
dzielenia Vouchera. Po wykorzystaniu Voucher pozostaje do dyspozycji Obiektu.
9. Voucher nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny ani nie może stanowić
przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
10. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu roszczenia o
wypłacenie ekwiwalentu, w tym pieniężnego wobec Organizatora z tytułu
niewykorzystanego Vouchera.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny jest siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
www.newmeclinic.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w
czasie trwania promocji. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje na stronie
internetowej www. newmeclinic.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Promocji pod nazwą “Voucher rabatowy 20%”.
5. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i
obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane
w żaden inny sposób.
6. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie
postanowieniami Regulaminu.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem
Vouchera będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

