REGULAMIN PROMOCJI w zakresie zabiegów laryngologicznych u osób
dorosłych
I. Postanowienia Ogólne
Promocja w zakresie zabiegów laryngologicznych u osób dorosłych (zwana dalej „Promocją”) jest
organizowana przez Medicover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jerozolimskie 96. (zwaną dalej „Medicover”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja dotyczy usług
realizowanych w Szpitalu Medicover, Al. Rzeczypospolitej 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
II. Czas trwania Promocji
Promocja rozpoczyna się w dniu 7 marca 2017 r. i trwa do dnia 30 kwietnia 2017 r. włącznie. Medicover
zastrzega sobie prawo przedłużenia Promocji, a także jej skrócenia bez podania przyczyny.

III. Przedmiot Promocji
Promocja obejmuje rabat w wysokości 300zł na zabiegi laryngologiczne u osób dorosłych realizowane
w Szpitalu Medicover al. Rzeczypospolitej 5 Miasteczko Wilanów. Promocja dotyczy:


osób, które odbyły kwalifikację na zabieg u lekarza laryngologa w Szpitalnym Centrum
Konsultacyjnym w Szpitalu Medicover.



osób, które otrzymały kartę kwalifikacyjną na zabieg:
o

endoskopowa operacja czynnościowa zatok

o

endoskopowa operacja przegrody nosa

o

korekta przegrody nosowej

o

endoskopowa operacja zatok i przegrody nosowej łącznie

o

usunięcie migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych

o

operacja likwidująca chrapanie metodą RF i Pillar

IV. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest odbycie wizyty kwalifikującej na zabieg w terminie
07.03.2017 r. – 30.04.2017 r.

V. Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać wyłączenie do Działu Obsługi Klienta
Medicover (dok@medicover.pl). Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje treść niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Niniejszy regulamin jest dostępny do
wglądu w siedzibie Medicover oraz na stronie internetowej www.medicover.pl/szpital
2. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od
07.03.2017r. do dnia 12.04.2017r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego
terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym, że nie będą uwzględniane reklamacje doręczone
Medicover po dniu 30.04.2017r.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Medicover,
a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Medicover w sprawie
reklamacji.
4. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
6. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

