REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Wakacyjna oferta promocyjna
– Pakiet Optymalny w niskiej cenie”
&1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się akcja promocyjna „Wakacyjna

oferta promocyjna – Pakiet Optymalny w niskiej cenie””
§2
1. Organizatorem Akcji jest Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul.

Puławskiej 49 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej KRS 0000157758, NIP 123-09-55-789
§3
1. Program akcji dostępny jest dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do

2.

3.
4.
5.

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia
udziału w Akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie
danych osobowych (zwana dalej "Uczestnikiem").
Program akcji dostępny jest dla każdej osoby, która w czasie trwania promocji kupi pakiet medyczny
w określonych wariantach:
a. Pakiet optymalny do 5 r.ż. w cenie 1507 zł (poprzednia cena 1959 zł), miesięcznie 125.59
b. Pakiet optymalny powyżej 65 r.ż. w cenie 1507 zł (poprzednia cena 1733 zł), miesięcznie
125,59
Akcja promocyjna trwa od 16 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Czas promocji ograniczony.
Rabaty i upusty nie łączą się.
§4

1. Aby wziąć udział w Akcji należy w określonym terminie:

a. Dokonać zakupu pakietu optymalnego:
• w sklepie internetowy Centrum Medycznego CMP https://sklep.cmp.med.pl/
• w dowolnym oddziale Centrum Medycznego CMP
b. Organizator zastrzega sobie ograniczenie czasu trwania promocji.
§5
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.cmp.med.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają

warunków uczestnictwa w Akcji. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na
stronie internetowej: www.cmp.med.pl
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo
polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.cmp.med.pl
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 1 dnia od dnia ich dokonania.

