
REGU  LAMIN AKCJI „ŚWIĘTA 2021”

§1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja (dalej "Akcja") zorganizowana
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

§2

1. Organizatorem akcji jest Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie,

ul. Puławska 49 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

posługująca się numerem NIP: 1230955789, REGON: 017495161, KRS: 0000157758

§3

1. Akcja obowiązuje w dniach 13.12.2021 – 24.12.2021 r.

2. Akcja obowiązuje wyłącznie przy zakupie na stronie internetowej www.sklep.cmp.med.pl.

3. Akcja jest dostępna dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć 
wzięcia udziału w akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwana dalej „Uczestnikiem”).

4. Warunkiem skorzystania z Akcji jest zaznaczenie pola „Mam kupon rabatowy” w trakcie 
finalizowania zakupu na stronie internetowej i wpisanie hasła: SWIETA2021

5. Rabat -20% zostanie naliczony automatycznie po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 2 i 4 
powyżej.

6. Jeden Uczestnik  na podstawie hasła może w okresie obowiązywania Akcji skorzystać z 
dowolnej liczby zakupów.

7. Zniżka -20% obowiązuje na zakup pakietów:

a. Pakiet Podstawowy

b. Pakiet Podstawowy powyżej 65 roku życia

c. Pakiet Podstawowy Współpłatność

d. Pakiet Podstawowy Współpłatność powyżej 65 roku życia

e. Pakiet Optymalny

f. Pakiet Optymalny powyżej 65 roku życia

g. Pakiet Optymalny Współpłatność

h. Pakiet Optymalny Współpłatność powyżej 65 roku życia

i. Pakiet Kompleksowy

j. Pakiet Kompleksowy powyżej 65 roku życia

k. Pakiet Kompleksowy Współpłatność

l. Pakiet Kompleksowy Współpłatność powyżej 65 roku życia

m. Pakiet Ciąża

8. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów z zakupem osobą odpowiedzialną za pomoc 
jest Mariola Janiszewska, z którą można kontaktować się:

a. mailowo – mariola.janiszewska@cmp.med.pl

b. telefonicznie  - tel. +48 783 119 110

9. Rabaty i upusty nie łączą się z innymi promocjami.



REGU LAMIN AKCJI „ŚWIĘTA 2021” 

§4

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 www.cmp.med.pl.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia 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.




