
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„BLACK FRIDAY 2020” 

§1. 

1. Promocja „BLACK FRIDAY 2020” dotyczy zabiegów z wykorzystaniem:   

1) Lasera Vectus i/lub Thunder(depilacja laserowa) - druga, taosza okolica GRATIS z 

wyłączeniem okolicy: 

a. całe nogi + bikini zwykłe; 

b. całe nogi + bikini głębokie; 

c. Istnieje możliwośd wykonania każdego zabiegu innym urządzeniem, jeśli istnieje 

ku temu uzasadnienie medyczne; 

d. Zabieg będzie wykonywany przez kosmetologa Kliniki Zawodny; 

2) Lasera Alma Harmony iPixel z maską osocza bogatopłytkowego GRATIS; 

a. zabieg w promocji obejmuje obszar: cała twarz; 

b. kwota promocyjnego zabiegu to 800 zł (zamiast 1 500 zł); 

c. zabieg z osoczem bogatopłytkowym wykonywany jest w formie maski; 

d. do zabiegu wykorzystywany jest zestaw pojedynczy osocza bogatopłytkowego; 

e. Zabieg będzie wykonywany przez kosmetologa i pielęgniarkę Kliniki Zawodny; 

3) Lasera Smart Xide2 z maską osocza bogatopłytkowego GRATIS; 

a. zabieg w promocji obejmuje obszar: cała twarz; 

b. kwota promocyjnego zabiegu to 1 600 zł (zamiast 2 300 zł); 

c. zabieg z osoczem bogatopłytkowym wykonywany jest w formie maski; 

d. do zabiegu wykorzystywany jest zestaw pojedynczy osocza bogatopłytkowego; 

e. Zabieg będzie wykonywany przez kosmetologa i pielęgniarkę Kliniki Zawodny 

4) Mezoterapii igłowej NEAUVIA HYDRO DELUXE -40%; 

a. 1 strzykawka 2,5 ml: 570 zł (zamiast 950 zł); 

b. 2 strzykawki 5 ml: (inaczej: 3 okolice) 850 zł (zamiast 1350 zł); 

c. Zabieg będzie wykonywany przez lekarza lub pielęgniarkę Kliniki Zawodny z 

wyłączeniem Doktora Piotra Zawodnego; 

5) Mezoterapii igłowej z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego-40%; 

a. 1 zestaw: 420 zł (zamiast 700 zł); 

b. 2 zestawy: 660 zł zamiast 1100 zł; 

c. 3 zestawy: 900 zł zamiast 1500 zł; 

d. Zabieg będzie wykonywany przez lekarza lub pielęgniarkę Kliniki Zawodny z 

wyłączeniem Doktora Piotra Zawodnego; 

6) Mezoterapii Vital Injector 2 NEAUVIA HYDRO DELUXE - 40%; 

a. 1 strzykawka 2,5 ml:  570 zł (zamiast 950 zł); 

b. 2 strzykawki 5 ml (inaczej: 3 okolice) 850 zł (zamiast 1350 zł); 

c. Zabieg będzie wykonywany przez kosmetologa lub pielęgniarkę Kliniki Zawodny; 



 

 

7) Mezoterapii VitalInjector 2 z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego -40%; 

a. 1 zestaw: 420 zł (zamiast 700 zł); 

b. 2 zestawy: 660 zł (zamiast 1100 zł); 

c. 3 zestawy: 900 zł (zamiast 1500 zł); 

d. Zabieg będzie wykonywany przez kosmetologa lub pielęgniarkę Kliniki Zawodny; 

8) Urządzeo Zaffiro i Pelleve -50%; 

a. zabieg Zaffiro w promocji obejmuje obszar: cała twarz; 

b. zabieg Pelleve w promocji obejmuje obszar: oczy; 

c. 600 zł (zamiast 1200 zł); 

d. Promocyjna cena dotyczy procedury łączonej twarz + oczy wykonywanej w 

trakcie jednego zabiegu; 

e. Zabieg będzie wykonywany przez kosmetologa Kliniki Zawodny; 

9) Urządzenia Onda -50%; 

a. wszystkie okolice wymienione w cenniku -50%; 

b. Zabieg będzie wykonywany przez kosmetologa Kliniki Zawodny. 

 

z oferty Kliniki Zawodny ujętych w cenniku dostępnym na stronie internetowej 

www.klinikazawodny.pl, w dniach od 26.11.20 r. do dnia 30.11.2020 r. włącznie. 

 

2. Zabiegi można wykupid wyłącznie w dniach od 26.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. w 

promocyjnej cenie akcji „BLACK FRIDAY 2020”. 

§2. 

1. Jeden uczestnik może wykupid po jednym zabiegu wymienionym w §1 ust. 1 regulaminu.  

2. Uczestnik może skorzystad z każdej z 10 ofert, jeden raz na jedną wybraną okolicę. 

 

§3. 

 

1. W celu skorzystania z promocji, należy opłacid należnośd za zabiegi w recepcji Kliniki 

Zawodny dokonując płatności gotówką, kartą płatniczą, bądź przelewem w terminie 

26.11.2020-30.11.2020 r. W przypadku płatności za pomocą przelewu, wiążąca jest data 

zlecenia przelewu w banku przez uczestnika promocji. 

2. W przypadku płatności za pomocą przelewu na konto firmowe, uczestnik zobowiązany jest 

do przesłania potwierdzenia zapłaty na adres: recepcja@estetic.pl po wykonaniu przelewu. 

3. Dane do przelewu: 

 

 

 

 

 

mailto:recepcja@estetic.pl


 

 

 

 

 

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

ul. Ku Słoocu 58 71-047 Szczecin  

Bank: PKO 

88 1020 4795 0000 9802 0331 5728 

Tytuł przelewu: „BLACK FRIDAY 2020 imię i nazwisko, nazwa zabiegu, obszar”. 

§4. 

1. Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub bon podarunkowy. 

2. Wykupione zabiegi można wykorzystad od 26.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. włącznie. Po 

tym czasie niewykorzystane zabiegi można wykorzystad dopłacając kwotę do ich 

standardowej ceny. 

3. Zabieg w cenie promocyjnej można zrealizowad dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty 

na koncie Kliniki Zawodny. Samo przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy nie 

upoważnia do wykonania zabiegu. 

4. Po czasie obowiązywania promocji można wykorzystad wykupiony zabieg dopłacając kwotę 

różnicy do standardowej ceny, jednak nie później niż 3 miesiące od zakooczenia promocji. 

5. Po czasie wskazanym w §4 ust. 3 wszystkie niewykorzystane zabiegi tracą ważnośd.  

 

§5. 

1. Warunkiem realizacji promocji jest umówienie wizyty w terminie obowiązywania promocji 

oraz potwierdzenie obecności na wizycie najpóźniej dzieo wcześniej, niż dzieo na który została 

umówiona do godziny 18:00. 

3. W przypadku braku dostępności miejsc w czasie obowiązywania promocji, możliwośd 

realizowania zabiegów musi byd ustalona indywidualnie z managerem/właścicielem Klinki. 

§6. 

Promocja nie łączy się z innymi promocjami Kliniki Zawodny.  

§7. 

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

71-047 Szczecin. 

 

 

 



 

 

 

§8. 

Klinika Zawodny nie dopuszcza wykonania zabiegów z użyciem innych urządzeo niż: Thunder, 

Vectus, Vital Injector 2, Pelleve, Zaffiro, Alma Harmony z głowicą iPixel, Smart Xide2 oraz Onda. 

 

§9. 

1. Promocja jest ważna od 26.11.2020 r. od godziny 10:00 do 30.11.2020 r. 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.  

 

§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. 

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

