
REGULAMIN PROMOCJI 

„PIĘKNY BRZUCH” 

 

§1. 

Promocja „PIĘKNY BRZUCH” dotyczy pakietów zabiegów na obszar brzucha w dwóch możliwościach: 

1) Platinum w cenie 5 950zł (zamiast 9 680 zł), tj.: 

- zabieg Scizer x1 

- zabieg Accent Prime x4 

- zabieg Alliance x6 

2) Gold w cenie 3 950 zł (zamiast 5 900zł), tj.: 

- zabieg Onda x2 

- zabieg Accent Prime x2 

- zabieg Alliance x4 

- zabieg Karboksyterapii x2 

z oferty Kliniki Zawodny, ujętych jako osobne zabiegi w cenniku dostępnym na stronie internetowej 

www.klinikazawodny.pl/cennik, od dnia 09.09.2019 r. do dnia ich odwołania poprzez usunięcie 

regulaminu ze strony internetowej oraz informację na portalach społecznościowych Kliniki 

(Facebook, Instagram). 

§2. 

Zabiegi można wykupid w rejestracji Kliniki lub dokonując przelewu na konto firmowe wraz z 

przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres: recepcja@estetic.pl. 

 Dane do przelewu:  

ESTETIC sp. z o.o. sp. k. 

Ku Słoocu 58 

71-047 Szczecin 

Bank: PKO 

88 1020 4795 0000 9802 0331 5728  

Tytuł przelewu: „PIĘKNY BRZUCH PLATINUM” - dla opcji wymienionej w §1 pkt. 1 albo "PIĘKNY 
BRZUCH GOLD” - dla opcji wymienionej w §1 pkt. 2 



§3. 

Zabiegi mogą zostad zrealizowane wyłącznie w placówce Kliniki Zawodny przy ulicy Ku słoocu 58, 71-

047 Szczecin. 

§4. 

Promocja obejmuje obszar brzucha. 

§5. 

Jeden uczestnik promocji może wykupid jeden pakiet i kontynuowad jego realizację zgodnie z 

zaleceniami osoby prowadzącej kurację z zachowaniem ciągłości terminów. 

§6. 

Klinika Zawodny nie dopuszcza wykonania zabiegów z użyciem innych urządzeo niż wskazane w §1. 

§7. 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami Kliniki Zawodny na wymienione w §1 zabiegi.  

§8. 

Osoba posiadająca wykupiony pakiet zobowiązana jest do jak najszybszej rezerwacji terminu wizyty w 

Klinice Zawodny. Warunkiem promocji jest wykonanie pierwszego z serii zabiegów w trakcie 

obowiązywania promocji, tj. od 09.09.2019 r. do momentu odwołania promocji zgodnie z §1. Kolejne 

zabiegi należy wykonywad zgodnie z zaleceniami prowadzącego zabiegi z zachowaniem ciągłości 

terminów. 

§9. 

1. Promocja jest ważna od 09.09.2019 r. do dnia ich odwołania poprzez usunięcie regulaminu ze 

strony internetowej oraz informację na portalach społecznościowych Kliniki (Facebook, Instagram). 

2. Klinika Zawodny zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także do przedłużenia czasu trwania 

promocji.  

§10. 

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.  

§11. 

W przypadku płatności przelewem, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, 

widoczna na dokumencie potwierdzającym płatnośd.   

 

§12. 



Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Przed dokonaniem przelewu 

należy upewnid się, czy istnieje możliwośd zarezerwowania terminów na zabiegi w taki sposób, aby 

zachowad ich ciągłośd. 

§13. 

Wykupione zabiegi można wykorzystad od 09.09.2019 r. i kontynuowad je z zachowaniem ciągłości 

terminów zgodnie z zaleceniami prowadzącego zabiegi. Po trzech miesiącach od ostatniego zabiegu 

wszystkie wykupione w ramach pakietu, a niewykorzystane zabiegi tracą definitywnie ważnośd.  

§14. 

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.  

§15.  

Dane osobowe uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych promocją.  

§16.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce 

prywatności dostępnej placówce Kliniki Zawodny oraz na stronie internetowej Kliniki: 

www.klinikazawodny.pl 

§17.  

Niniejszy Regulamin dostępny jest w placówce Kliniki Zawodny oraz na stronie internetowej: 

www.klinikazawodny.pl 

§18. 

Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

http://www.klinikazawodny.pl/
http://www.klinikazawodny.pl/

