Regulamin Promocji w New Me
Clinic
I.

Postanowienia wstępne:

1. Organizatorem promocji jest NEW ME CLINIC SP. Z O.O SP. K z siedzibą w Plewiskach przy
ul. Porannej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789898, NIP 7773350473, REGON 383423212
(„Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest New Me Clinic Poznań ul. Głogowska 440-442 60-004.

II.

Warunki Promocji:

1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie
obowiązywania Promocji dokonają w New Me Clinic zakupu co najmniej jednego zabiegu
objętego Promocją i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez skorzystanie z niniejszej
Promocji
2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od cen podanych w cenniku usług.
3. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania,
pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
4. Uczestnik promocji może skorzystać z zabiegów w ciągu 6 miesięcy od ich wykupienia.
5. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych
funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/
rabatowymi, obowiązującymi na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych czy
posiadanych voucherów zniżkowych w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania
innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której
promocji chce skorzystać.
6. Rabatu oraz zakupionych zabiegów, karnetów, voucherów nie można wymienić na ekwiwalent
pieniężny ani rzeczowy.

7. Wykupiona promocja może być wykorzystana jedynie w terminie jej ważności. Za
niewykorzystane karnety promocyjne, zniżki wynikające z promocji nie przysługuje
jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu
rękojmi.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2019 roku.

