REGULAMIN PROMOCJI
„POLECAM ZABIEGI ESTETYCZNE W CIVIS VITA”
1. Organizatorem promocji jest CIVIS VITA CENTRUM MEDYCZNE z siedzibą w Toruniu
przy ul. Warszawskiej 20, zwana dalej “Organizatorem”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Centrum Medycznego Civis Vita.
3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Centrum Medycznego Civis Vita.
4. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
5. Promocja trwa od 01.03.2018-30.06.2018
6. Promocją objęte są wyłącznie zabiegi dostępne w cenniku Gabinetu Medycyny Estetycznej
zamieszczonym na http://www.civisvita.pl/medycyna-estetyczna/cennikwww.civisvita Z promocji
wykluczona jest: Konsultacja, Kosmetyka Dłoni, Stóp oraz Henna i Regulacja.
7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej
potencjalnym uczestnikom w Rejestracji Centrum Medycznego Civis Vita oraz na stronie
www.civisvita.pl i na Facebook Civis Vita.
8. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:
- Jednorazowe wykonanie dowolnego zabiegu za kwotę min. 350 zł i potwierdzenie go w
karnecie archiwizowanym przez pracownika Civis Vita.
- Odebranie od Pracownika Civis Vita bileciku polecającego ze swoim imieniem i nazwiskiem.
(Za każdy zabieg objęty promocją wydawany będzie bilecik-nie ma możliwości odebrania
większej ilości bilecików za wielokrotność kwoty 350zł.)
- Zarekomendowanie znajomemu, który nie jest jeszcze klientem Gabinetu Estetycznego Civis
Vita, usług wykonywanych w w/w Gabinecie w okresie trwania promocji i przekazanie bileciku
polecającego.
- Przekazanie bileciku pracownikowi Civis Vita przez osobę, której polecono Gabinet Medycyny
Estetycznej i skorzystanie przez nią jednorazowo z dowolnego zabiegu za kwotę min. 350 zł
- Klient otrzyma 1 dowolny zabieg Maximus Trilipo – lifting skóry i szczupła sylwetka płacąc
za niego złotówkę, jeżeli: wykonał zabieg na min.350zł a osoba z polecenia, która nie jest jeszcze
klientem Gabinetu Estetycznego Civis Vita, w dniach 01.03.-13.07.2018 skorzysta jednorazowo z
zabiegu na minimum 350 zł .

9. Każdy Klient może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić
warunki zawarte w regulaminie w dniach objętych promocją, czyli 01.03.2018-30.06.2018

10. Nagrodą w promocji jest dowolnie wskazany przez Klienta jeden zabieg z poniższej listy:
1.Twarz + okolica oczu
2.Cała twarz + okolica oczu + szyja + podbródek
3.Dłonie
4.Brzuch + boki
5.Całe uda
6.Pośladki
7.Ramiona
11. Nagroda może zostać zrealizowana wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków promocji i
po zapisaniu się na dostępny w terminarzu Placówki termin.
12. Odbiór nagrody musi nastąpić do dn. 13.07.2018
13. W kwotę uprawniającą do wzięcia udziału w promocji nie wlicza się koszt konsultacji lekarza
medycyny estetycznej.
14. Zabieg wykonany w ramach nagrody nie jest promowany bilecikiem polecającym.
15. Civis Vita Centrum Medyczne ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, przebieg
promocji, treść regulaminu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.
16. Nadzór nad przebiegiem promocji pełni :
Dr Joanna Migda – Z-ca Dyrektora Civis Vita
Magdalena Szmura – Kierownik Biura Obsługi Klienta;
Barbara Witkowska – Pracownik Centrum Medycznego Civis Vita.
17. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty jej
zakończenia na adres Organizatora: CIVIS VITA CENTRUM MEDYCZNE, 87 – 100 Toruń ul.
Warszawska 20
18. Decyzja komisji zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamację w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja komisji jest
ostateczna.
Załącznik nr 1
Wzór karnetu promocyjnego
Załącznik nr 2
Wzór bilecik polecającego

