
 

 

REGULAMIN PROMOCJI  

„RABAT 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 01.12.2017 do 29.12.2017.  

6. Promocją objęte są wyłącznie zabiegi dostępne w cenniku Gabinetu Medycyny Estetycznej zamieszczonym 

na http://www.civisvita.pl/medycyna-estetyczna/cennik Z promocji wykluczona jest Kosmetyka Dłoni, 

Kosmetyka 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 wykonanie w dniach 01-22.12.2017 dowolnego zabiegu 

medycyny estetycznej dostępnego w ofercie Civis Vita (poza pkt 6.), odebranie kuponu rabatowego i 

wykonanie  manicure / pedicure w dniach 01-29.12.2017. 

9. Każdy Klient może wziąć udział w promocji tylko raz. 

 

10. Nagrodą w promocji jest 50% rabatu na jednokrotne wykonanie: manicure lub pedicure lub manicure i 

pedicure.  

 

11. Nagroda może zostać zrealizowana wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków promocji, po zapisaniu 

się na dostępny w terminarzu Placówki termin i przekazaniu kuponu rabatowego pracownikowi Civis Vita 

 

12. Odbiór nagrody musi nastąpić  do dn. 29.12.2017. 

 

13. Civis Vita Centrum Medyczne ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, przebieg promocji, treść 

regulaminu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje. 

14. 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. 

15. 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 

16. Decyzja komisji zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamację w terminie 14 dni od 

daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna. 
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