
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH W KLINICE PROMIENISTA 

 

1. Bon podarunkowy uprawnia do skorzystania z usług w Klinice Promienista, 

zgodnie z wartością posiadanego bonu i na warunkach określonych  

w niniejszym regulaminie. 

2. Bon podarunkowy ważny jest w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia 

promocji, o której Klinika Promienista zainteresowanych informuje poprzez 

newsletter, na facebooku oraz na stronie internetowej. 

3. Niewykorzystanie bonu podarunkowego w terminie określonym na blankiecie 

skutkuje utratą jego ważności. 

4. Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi. 

5. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie  

na gotówkę. 

6. Nie jest możliwe wydanie reszty z bonu podarunkowego. 

7. Osoba obdarowująca przy zakupie bonu decyduje na jaką kwotę zostanie  

on zasilony. 

8. Osoba posiadająca bon, może dokonać dopłaty do bonu w przypadku chęci 

skorzystania z innych usług oferowanych w Klinice Promienista. 

9. W celu skorzystania z bonu podarunkowego, należy wcześniej umówić się  

na wizytę pod numerem telefonu 61 862 20 25. 

10. Bon podarunkowy należy okazać w Rejestracji przed rozpoczęciem jego 

realizowania. 

11. Jeśli niemożliwe jest przybycie na umówiony termin, prosimy skutecznie 

powiadomić o tym Rejestrację pod numerem telefonu 61 862 20 25  

i przesunąć termin wykorzystania bonu. 

12. Jeśli wizyta nie zostanie skutecznie odwołana, na 24h przed umówioną 

wizytą, wówczas z bonu zostaje potrącone 30% jego wartości. 

13. Zabronione jest dalsze odsprzedawanie lub odstępowanie bonu 

podarunkowego osobom trzecim. 

14. Klinika Promienista zastrzega prawo odmowy świadczenia usług na podstawie 

bonu, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony. 

15. Do zagubionego bonu nie ma możliwości wystawienia duplikatu. 

16. Bon podarunkowy można nabyć jedynie w Rejestracji kliniki Promienistej 

przy ul. Promienistej 98 w Poznaniu, poprzez wcześniejsze opłacenie go. 

17. Zarówno osoba kupująca bon, jak tez osoba obdarowana są zobowiązani  

do zapoznania się z niniejszym regulaminem i w pełno go akceptują. 

18. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdego bonu podarunkowego  

i dostępny jest zarówno w Rejestracji, jak też na stronie internetowej 

www.klinika-promienista.com.pl 


