
REGULAMIN PROMOCJI „HAPPY VALENTINE” w dniach 10.02.2020-28.02.2020r


Skrócone zasady promocji. 

Jak skorzystać z promocji? 
1. Promocja „Happy Valentine” obowiązuje w dniach 

10.02-28.02.2020” i dotyczy zabiegów w ofercie New Me 
Clinic. Promocja nie dotyczy zakupu kosmetyków oraz 
voucherów upominkowych. 

2. Należy opłacić zabieg/pakiet zabiegów do końca 
obowiązywania promocji tj.28.02.2020. Nie ma możliwości 
zapłaty danej kwoty w ratach. 

3. Promocja “Happy Valentine” nie łączy się z innymi 
promocjami. 
4. Promocja “Happy Valentine” obowiązuje od dnia 10.02.2020 
r. do 28.02.2020 
5. Uczestnik kupując zabieg dostaje drugi taki sam zabieg do 
wykorzystania dla siebie lub innej osoby. 

REGULAMIN 
1. Organizatorem promocji pod nazwą “Happy 

Valentine” (,,Promocja”) jest NEW ME CLINIC SP. Z O.O 
SP. K z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 440-442, 
kod 60-004, 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. 



3. Promocja dotyczy  zabiegów z oferty New Me Clinic. 
Promocja nie upoważnia do zakupu z rabatem kosmetyków oraz 
voucherów upominkowych. 

4. Promocja dotyczy wszystkich zabiegów  oferty New Me Clinic 
z wyjątkiem pakietów 6 i 12 zabiegów Endermologii LPG 
Alliance na ciało. Promocja nie upoważnia do zakupu z rabatem 
kosmetyków oraz voucherów upominkowych.  

5. 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 skorzystają z niej i zaakceptują 
niniejszy regulamin poprzez zapoznanie się z nim. 

6. Uczestnik kupując zabieg dostaje drugi taki sam zabieg do 
wykorzystania dla siebie lub innej osoby. 

7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji 
w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego 
spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 

8. 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. 

9. Klient może skorzystać z zabiegów w ciągu 6 miesięcy od 
wykupienia zabiegów. 



10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie 
ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi. 

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 
mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 
powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2020 
roku. 
Poznań , dnia 10.02.2020r. 


