
REGULAMIN PROMOCJI 
„Luty dla ciała i twarzy” 

 
  

§1. 
1. Promocja „Luty dla ciała i twarzy” dotyczy zabiegów z wykorzystaniem poniżej wymienionych 
urządzeo z oferty Kliniki Zawodny, ujętych w cenniku dostępnym na stronie internetowej 
www.klinikazawodny.pl, w dniach od 1.02.2020r. do dnia 29.02.2020r. włącznie. 
 
2. Rabat wynosi około kolejno: 

1. Zaffiro -30% - uczestnik promocji możne wykupid maksymalnie 1 zabieg (pojedynczy zabieg, 

nie w pakiecie) na każdą okolicę w promocji; 

2. Pelleve -50% - uczestnik promocji możne wykupid maksymalnie 2 zabiegi (pojedynczy zabieg, 

nie w pakiecie) na każdą okolicę w promocji; 

3. Vectus -20% - uczestnik promocji możne wykupid maksymalnie 1 zabieg (pojedynczy, nie w 

pakiecie) na każdą okolicę w promocji; 

4. Alma Harmony iPixel na całą twarz z maską w formie osocza 800zł zamiast 1500zł, można 

kupid maksymalnie 2 zabiegi w promocji. 

3. Ceny promocyjne znajdują się w cenniku na stronie www.klinikazawodny.pl. 

 
§2. 

1. Jeden uczestnik promocji może wykupid każdy z zabiegów wskazanych w punktach 1-4 niezależnie 
od siebie, jednak w maksymalnej ilości wskazanej w każdym z punktów wymienionych w §1 pkt 1-4. 
 
2. Promocja dotyczy wszystkich obszarów zabiegowych odnośnie punktów z §1 pkt 1-3. W 
odniesieniu do §1 pkt 4 promocja dotyczy tylko zabiegu na całą twarz oraz maski z osocza 
bogatopłytkowego tylko na całą twarz. 
 
3. Promocja obejmuje zabiegi wykonywane z użyciem urządzeo Zaffiro, Pelleve, Vectus oraz Alma 
Harmony iPixel. 
 

§3. 
Zabiegi można wykupid w recepcji Kliniki Zawodny dokonując płatności gotówką lub kartą płatniczą. 
Nie ma możliwości przedpłaty za zabiegi w formie przelewu na konto. 
 

§4. 
1. Warunkiem realizacji promocji jest umówienie wizyty w terminie obowiązywania promocji tj. do 
29.02.2020 r. oraz potwierdzenie obecności na wizycie najpóźniej dzieo wcześniej, niż dzieo na który 
została umówiona do godziny 19:00. 
 
2. Warunkiem realizacji promocji jest także dokonanie płatności za zabieg do dnia 29.02.2020 r. 
zgodnie z §3. 
 
3. W przypadku braku dostępności miejsc w czasie obowiązywania promocji, promocja nie może byd 
zrealizowana. 



 
§5. 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami Kliniki Zawodny. 
 

§6. 
Zabiegi mogą zostad zrealizowane wyłącznie w placówce Kliniki Zawodny przy ulicy Ku słoocu 58, 71- 
047 Szczecin. 
 

§7. 
Klinika Zawodny nie dopuszcza wykonania zabiegów z użyciem innych urządzeo niż wskazane w §2 
pkt 3. 
 

§8. 
1. Promocja jest ważna od 1.02.2020r. od godziny 09:00 do 29.02.2019r. do kooca dnia (zamknięcia 
Kliniki). Klinika Zawodny zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także do przedłużenia czasu 
trwania promocji. 
 
2. Promocja może byd odwołana przez Klinikę Zawodny w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej 
została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio 
dokonały udziału w promocji. 
 

§9. 
1. Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 
 
2. Wykupione zabiegi można wykorzystad od 1.02.2020r. do dnia 7.03.2020 r. włącznie. Po tym czasie 
wszystkie niewykorzystane zabiegi tracą ważnośd. 
 

§10. 
1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest:  
Klinika Zawodny Estetic Sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Szczecinie, 71-047 Szczecin, ul. Ku słoocu 58. 
 
2. Dane osobowe uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych 
promocją. 
 

§11. 
1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce 
prywatności dostępnej placówce Kliniki Zawodny oraz na stronie internetowej Kliniki: 
www.klinikazawodny.pl 
 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w placówce Kliniki Zawodny oraz na stronie internetowej: 
www.klinikazawodny.pl 
 

§12. 
Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 


