Regulamin Promocji
„Bezpłatna Konsultacja Implantologiczna w Eurodental”

§ 1.
Organizator Promocji
1.
2.

3.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji „Bezpłatna Konsultacja Implantologiczna w
Eurodental” zwane dalej „Promocją”.
Organizatorem Promocji jest LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21C, 02-676
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080,
REGON 140723603, kapitał zakładowy 546 728 500, 00 PLN, zwana dalej „LUX MED”.
Następujące pojęcia otrzymują nadane im poniżej znaczenie:
1) Uczestnik – osoba pełnoletnia, która przystąpi do Promocji na zasadach określonych w Regulaminie;
2) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady Promocji; Regulamin Promocji dostępny jest w
siedzibie LUX MED przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa oraz na stronie internetowej
www.eurodental.pl
3) Promocja – oznacza możliwość skorzystania przez Uczestnika z Bezpłatnej Konsultacji
Implantologicznej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie udzielanej na rzecz Uczestnika
wyłącznie w placówkach medycznych określonych w § 2.
§ 2.
Miejsce i czas trwania Promocji

1.

2.

Promocja odbywa się wyłącznie w poniższych placówkach podmiotu leczniczego LUX MED funkcjonujących pod
marką Eurodental:
a. Warszawa, Centrum Stomatologiczne EURODENTAL przy ul. Andersa 15
b. Warszawa, Centrum Stomatologiczne EURODENTAL przy ul. Śniadeckich 12/16
c. Warszawa, Centrum Stomatologiczne EURODENTAL przy ul. Nowowiejska 37
d. Warszawa, Przychodnia Przy Metrze GRUPA EURODENTAL, ul. Kasprowicza 119 lok. U10
Promocja (zapisy na Bezpłatne Konsultacje Implantologiczne) obowiązuje w okresie od dnia 11.09.2017 do dnia
15.10.2017.
§ 3.
Warunki uczestnictwa w Promocji

1.

2.

3.

4.

Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w terminie od dnia 27.09.2017 roku do
dnia 15.10.2017 roku spełni łącznie następujące warunki:
a. skontaktuje się z Infolinią Eurodental Grupa LUX MED lub zgłosi się osobiście do placówki wskazanej w
§ 2 pkt 1; oraz
b. umówi się na usługę Bezpłatnej Konsultacji Implantologicznej, która nastąpi nie później niż w terminie
do 15.01.2018 roku z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.
Z usługi w ramach Promocji każdy Uczestnik może skorzystać jednorazowo, chyba, że lekarz dentysta podczas
Bezpłatnej Konsultacji Implantologicznej zleci dodatkowe badania, z wynikami których Uczestnik powinien
zgłosić się ponownie. Jeśli pacjent zgłosi się z wynikami badań i odbędzie kolejną konsultację implantologiczną
w terminie do 15.01.2018 roku, wówczas także druga konsultacja implantologiczna będzie bezpłatna.
W ramach Promocji Uczestnikowi przysługuje 10% zniżka na usługi założenia implantów oraz wszystkie usługi
realizowane podczas zabiegu w dniu implantacji (z wyłączeniem sedacji). Rabat liczony jest od cennika
znajdującego się w placówkach wymienionych w Par.2 punkt 1. Rabat 10% obowiązuje do dnia 31.07.2018.
Możliwość umówienia pacjenta na Bezpłatną Konsultację Implantologiczną uzależnione jest od liczby
Uczestników i kolejności zgłoszenia się Uczestników; LUX MED nie gwarantuje wszystkim Uczestnikom
zapisania na Bezpłatną Konsultację Stomatologiczną.
§ 4.

Zasady Promocji
Każdy Uczestnik Promocji spełniający wymagania określone w § 3 ust. 1, w miejscu i terminie określonym w § 2
uprawniony będzie do otrzymania następujących świadczeń:
1) Odbycia Bezpłatnej Konsultacji Stomatologicznej w terminie do dnia 15.01.2018 (włącznie), podczas której
lekarz dentysta skonsultuje pacjenta w kierunku leczenia implantologicznego i przygotuje wstępny szacunkowy
kosztorys leczenia. W ramach Bezpłatnej Konsultacji Stomatologicznej Uczestnik Promocji otrzyma
Indywidualny Plan Leczenia Stomatologicznego.
2) Jeśli podczas Bezpłatnej Konsultacji Stomatologicznej lekarz dentysta zleci wykonanie dodatkowych badań,
pantomogramu lub zabiegów stomatologicznych – na te usługi obowiązuje cennik usług w danej placówce

wymienionej w § 2 ust.1 lub pacjent może skorzystać ze świadczeń w placówkach podmiotów leczniczych
należących do Grupy LUX MED (w tym, z posiadanych zniżek zgodnie z posiadanym abonamentem).
§5
Dane osobowe
1.

2.
3.
4.
5.

Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, telefon oraz adres
elektroniczny będą przetwarzane przez organizatora Promocji – LUX MED z uwzględnieniem przepisów prawa w
tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych
uniemożliwia udział w Promocji.
Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich
aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
§6
Postępowanie reklamacyjne

1.

Uczestnik może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres:
LUX MED Sp. z o.o.
Departament Obsługi Klienta
Dział Zarządzania Reklamacjami
Ul. Postępu 21c
02-676 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obsluga.klienta@luxmed.pl

2.

Reklamacje związane z Promocją rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych, zaś pozostałe reklamacje (w tym
dotyczące kwestii medycznych) rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych
niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
§7
Postanowienia końcowe

1.

Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z jej warunkami, opisanymi w
niniejszym Regulaminie. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem elektronicznym
www.eurodental.pl w wersji umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie oraz wydruk.

2.

LUX MD zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany

3.
4.
5.

6.

przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na LUX MED
określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych LUX MED, a także w celu usprawnienia obsługi
Uczestników, poprawy ochrony ich prywatności użytkowników oraz zapobieganiu nadużyciom.
O zmianie niniejszego Regulaminu LUX MED powiadamia Uczestników drogą e-mail. Informacja o zmianie
Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej www.eurodental.pl.
Zmieniony Regulamin wiąże Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Promocji w terminie nie
krótszym niż 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z ust. 3 powyżej.
Na potrzeby podatkowe, Organizator wskazuje, iż wartość nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w
niniejszym Regulaminie (tj. Bezpłatnej Konsultacji Implantologicznej), wynosi 150 zł brutto, W żadnym wypadku
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty
jakichkolwiek kwot z tytułu lub w związku z
uczestniczeniem w Promocji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

