REGULAMIN RODZINNEJ KARTY RABATOWEJ CM VITAMEDICA

I

STRONY PROGRAMU
Organizatorem Rodzinnej Karty Rabatowej jest Centrum Medyczne VITAMEDICA

1

Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku, ul. Kombatantów 85, wpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000241865 (zwane dalej
„Organizatorem” lub „CM VITAMEDICA”).
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Rodzinnej Karty Rabatowej (zwanej dalej

2

„Kartą Rabatową”), obowiązującej wyłącznie w placówkach CM VITAMEDICA
wyszczególnionych poniżej:
∙

CENTRUM MEDYCZNE VITAMEDICA – SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 85, 05070 Sulejówek
tel. 22 783 00 16/17; czynne: pon.pt. 7:0021:00, sob. 8:0015:00

∙

CENTRUM MEDYCZNE VITAMEDICA – WARSZAWA
ul. Kłopotowskiego 22, 03717 Warszawa
tel. 22 698 51 38, czynne: pon.pt. 8:0019:00

∙

CENTRUM MEDYCZNE VITAMEDICA – STOMATOLOGIA
ul. Kłopotowskiego 22, 03717 Warszawa
tel. 22 698 31 19, czynne: pon.pt. 9:0020:00

II

NABYCIE UPRAWNIEŃ DO KARTY RABATOWEJ CM VITAMEDICA
1

Karty Rabatowe wydawane są przez pracowników rejestracji placówek medycznych
CM VITAMEDICA przy okazji korzystania z usług medycznych w placówkach
CM VITAMEDICA.

2

Posiadacz Karty Rabatowej oświadcza, że posługując się Kartą Rabatową zapoznał się
i akceptuje Regulamin Rodzinnej Karty Rabatowej CM VITAMEDICA.

3

Posiadacz Karty Rabatowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji programu Rodzinnej Karty
Rabatowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

III

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ
1

Karta Rabatowa może być używana wyłącznie w celu oraz na warunkach zawartych
w regulaminie Karty Rabatowej, dostępnym w placówkach CM VITAMEDICA
oraz zamieszczonym na stronie 
www.vitamedica.pl

2

Warunkiem skorzystania z rabatu na usługę medyczną jest każdorazowe okazanie
pracownikowi rejestracji CM VITAMEDICA Karty Rabatowej przed dokonaniem opłaty
za usługi.

3

Karta Rabatowa jest kartą na okaziciela i każdy jej posiadacz nabywa uprawnienia
do określonego poniżej rabatu.

4

Karta Rabatowa uprawnia do następujących zniżek:
 10% na konsultacje specjalistyczne w placówkach CM VITAMEDICA w Warszawie
i Sulejówku
 10% na badania USG doppler w placówkach CM VITAMEDICA w Warszawie
i Sulejówku
 10% na wybielanie zębów – nakładkowe w placówkach CM VITAMEDICA w
Warszawie i Sulejówku
 10% na wybielanie zębów lampą Beyond w placówce CM VITAMEDICA w Sulejówku

5

Karta Rabatowa nie łączy się z innymi promocjami. W takim przypadku Pacjent ma prawo
wybrać, z której opcji rabatu chce skorzystać.
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W razie zniszczenia lub zagubienia, Karta Rabatowa podlega wymianie w rejestracji
placówek medycznych CM VITAMEDICA.

7

Karta wydawana jest na czas nieokreślony, jednakże Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany wyglądu karty, a także jej czasowości.

IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego
regulaminu, CM VITAMEDICA zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego
postanowień. W przypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu, uczestnik ma prawo
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

2

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w treści regulaminu
oraz obowiązujących rabatów w każdym zakresie i czasie, z zobowiązaniem
do poinformowania o zmianach na stronie internetowej www.vitamedica.pl

