
REGULAMIN PROMOCJI 

„Zabiegi na zmarszczki mimiczne”
(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  promocji  o  nazwie  „Zabiegi  na  zmarszczki  mimiczne”,  zwanej  dalej

„Promocją”,  jest  DERMESTETIC  z  siedzibą  w  Szczecinie,  przy  al.  Powstańców

Wielkopolskich 82/LU2, NIP: 9181305675 . zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem  Promocji  jest  usługa  wykonania  zabiegów  estetycznych,  dostępnych  w

prowadzonym przez Organizatora gabinecie dermatologii estetycznej i laseroterapii,  w

miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

3. Czas trwania Promocji do odwołania przez Organizatora.

§2 ZAKRES PROMOCJI

1. Promocja  obejmuje  wykonanie  zabiegu  iniekcji  domięśniowej  toksyny  botulinowej

(preparat Azzalure) wybranych okolic twarzy. 

2. Okolice  do  wyboru:  zmarszczki  poziome  czoła,  „lwia  zmarszczka”,  „kurze  łapki”,

zmarszczki marionetkowe, „zmarszczki królicze”. 

3. Promocja zawiera rabaty ( -20% i -30% ). Kolejno, w przypadku wykonania wstrzyknięcia

2 okolic, cena zabiegu wynosi 800 zł, 3 okolic – 1000 zł.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które wykonają zabiegi wstrzyknięcia w

wymienionym w §1 miejscu i w trakcie jednej wizyty . 

2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych osobowych  jest dobrowolne. 

3. Wykonanie czynności wymienionych w pkt. 1 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do

Promocji (dalej „Zgłoszenie”). 



§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  sposobu  przeprowadzenia  Promocji  Uczestnicy  winni

zgłaszać na piśmie siedzibie Organizatora. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni  od

daty ich otrzymania. 

4. Uczestnik  zostanie  o  sposobie  rozpatrzenia  reklamacji  zostanie  powiadomiony  listem

poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty

rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą

być dochodzone przed sądem powszechnym. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

pod adresem https://dermestetic.pl/promocje . 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,  w

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać

praw nabytych przez Uczestników. 

https://dermestetic.pl/promocje

	REGULAMIN PROMOCJI
	„Zabiegi na zmarszczki mimiczne”

