REGULAMIN SPRZEDAŻY KART PODARUNKOWYCH
O WARTOŚCI 500 ZŁ I 1000 PLN
W CENTRUM ZDROWEJ SKÓRY
§ 1. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:
ORGANIZATOR – Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Wałbrzyskiej 46.
USŁUGI MEDYCZNE – usługi świadczone przez Organizatora
PRODUKT – Karty podarunkowe na opiekę medyczną o wartości 500 PLN, 1000 PLN PROMOCJA –
sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
PŁATNIK – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produktu
UCZESTNIK – osoba fizyczna, korzystająca z usług w ramach Produktu
UPUST – wartość zniżki od obowiązującego cennika dokonywany przez Organizatora. Zniżka nie łączy
się z innymi zniżkami.
§ 2. Miejsce korzystania z produktu
Realizacja usług w ramach produktu może się odbywać w placówce własnej Organizatora:
Przychodnia Centrum Zdrowej Skóry ul. Racławicka 27, Warszawa
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem korzystania z produktu jest zapoznanie się oraz podpisanie niniejszego
Regulaminu przez Płatnika; czytelnie imię, nazwisko oraz data.
2. Po dokonaniu płatności Płatnik wypełnia formularz zgłoszenia Uczestnika (Załącznik nr 1), w
którym wskazuje Uczestnika, który będzie realizował zakupiony produkt.
3. Warunkiem wykupienia produktu jest podanie w momencie zakupu karty podarunkowej
danych personalnych: imienia, nazwiska oraz daty urodzenia Uczestnika.
4. Płatnik może wykupić kartę podarunkową dla Uczestnika, jeżeli zna tylko imię i nazwisko
Uczestnika, jednak musi uzupełnić podane dane o datę urodzenia na stronie internetowej
www.czs.damian.pl/karta-rabatowa.
Dopiero na podstawie uzupełnionych danych o datę urodzenia zostanie aktywowana karta
podarunkowa Uczestnika. W przypadku nieuzupełnienia danych karta podarunkowa nie
zostanie aktywowana, a Uczestnik nie będzie mógł z niej skorzystać. O aktywacji karty
Płatnik zostanie powiadomiony mailowo.
5. Płatnik otrzymuje kartę identyfikacyjną, na której pracownik recepcji uzupełnia dane
Uczestnika: imię i nazwisko, numer karty MRN Uczestnika, datę zakupu Produktu.
6. Jeżeli Płatnik w chwili zakupu produktu, nie zna niezbędnych danych wówczas zostaną one
uzupełnione po aktywacji karty, podczas pierwszej wizyty Uczestnika w Centrum Zdrowej
Skóry.

§ 4. Rodzaje produktów
1. Płatnik ma możliwość wykupienia jednego z dwóch wariantów produktu:
 Karta podarunkowa 500 PLN  
 Karta podarunkowa 1000 PLN  
2. Wykaz produktów wraz z czasem wykorzystania:
Wariant Produktu
Karta podarunkowa 500 PLN
Karta podarunkowa 1000 PLN

Czas wykorzystania produktu
6 miesięcy - od daty zakupu pakiet
6 miesięcy - od daty zakupu pakiet

§5 Warunki realizacji produktu
1. Kwota produktu musi zostać wykorzystana zgodnie z czasem trwania określonym powyżej.
2. Niewykorzystane w ramach produktu środki, po upływie terminu ważności produktu, nie podlegają
zwrotowi.
3. Płatnik ma prawo zwrócić zakupiony produkt, jeżeli Uczestnik, nie rozpoczął korzystania z usług w
ramach produktu. W celu zwrotu pakietu należy wysłać wiadomość na adres dak@damian.pl.
Organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie zwrotu środków.
4. Uczestnik może korzystać z karty wielokrotnie, aż do momentu wyczerpania środków lub upłynięcia
terminu ważności karty.
5. Z jednej karty może korzystać tylko jeden Uczestnik.
6. Jeżeli Uczestnik posiada niewykorzystane środki na karcie oraz nie upłynął termin ważności produktu i
chce zakupić usługę, której cena przewyższa wartość posiadanych w ramach produktu środków, może
kupić usługę zawartą w zakresie produktu dopłacając różnicę.
7. W ramach posiadanej karty podarunkowej Uczestnikowi nie przysługują żadne dodatkowe zniżki.
8. Organizator zastrzega zmianę cen cennikowych usług, z których Uczestnik może korzystać w ramach
produktu. Aktualny cennik organizatora dostępny jest w Recepcjach przychodni poszczególnych
placówek.
§6. Zakres produktu
1. W ramach wykupionej karty podarunkowej Uczestnik może korzystać ze wszystkich usług medycznych, a
także produktów kosmetycznych, sprzedawanych w Centrum Zdrowej Skóry.
2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych usług można uzyskać bezpośrednio w recepcji Centrum
Zdrowej Skóry przy ul. Racławickiej 27 lub telefonicznie pod nr telefonu 602 300 011, (22) 566 22 26.
§7. Uruchomienie usług w ramach produktu
1. Pracownik recepcji przesyła wypełniony formularz zgłoszenia Uczestnika skanem do Działu Administracji
Kontraktami na adres dak@damian.pl.
2. Pracownik Działu Administracji Kontrktam odpina kontrakt Płatnikowi.
3. Pracownik Działu Administracji Kontraktami weryfikuje czy w formularzu zgłoszenia Uczestnika lub za
pośrednictwem strony www.czs.damian.pl/karta-rabatowa Płatnik podał wszystkie wymagane dane
Uczestnika.
4. Po pozytywnej weryfikacji pracownik Działu DAK podpina kontrakt Uczestnikowi zgłoszonemu przez
Płatnika.

5. W przypadku, gdy Płatnik nie uzupełnił danych personalnych Uczestnika, pracownik Działu Administracji
Kontrktam kontaktuje się z Płatnikiem drogą mailową przypominając o konieczności uzupełnienia
danych.
3. Uruchomienie pakietu odbywa się po 24 h od daty zakupu produktu (zgłoszenia Uczestników
realizowane są tylko w dni robocze).
6. Po uruchomieniu produktu pracownik Działu Administracji Kontraktami wysyła wiadomość na adres email Płatnika wskazany w formularzu zgłoszenia Uczestnika.

………………………………………….
(imię i nazwisko Płatnika)

..……………………………………….
(podpis)

…………………………………………
(data wykupienia Pakietu)

Załącznik nr 1.
Formularz zgłoszenia Uczestnika:
Wybrany wariant karty podarunkowej
o Karta podarunkowa o wartości 500 PLN
o Karta podarunkowa o wartości 1000 PLN
Dane osoby kupującej pakiet (Płatnika)
Imię ………………………………………………………………………………………….
Nazwisko ……………………………………………………………………………….…
Nr PESEL lub data urodzenia ………………………………………………….…
Nr MRN …………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny
…………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………

UWAGA, POLE OBOWIĄZKOWE

□ Zrzekam się praw do korzystania z zakupionego pakietu
Danie osoby upoważnionej do korzystania z pakietu:
Imię ………………………………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………………………………
Nr PESEL lub data urodzenia …………………………………………………
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….

……………………………………………….

Dana i podpis osoby wykupującej pakiet

Podpis pracownika Recepcji

