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Regulamin Akcji Promocyjnej "Voucher 50 zł dla znajomego"

§1

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Voucher 50 zł dla znajomego”, zwanej także „Akcją 
promocyjną” jest spółka SC Beauty Clinic Sosnowiec Sp. z o.o., KRS 0000760923 NIP 
6443546505. Zwana dalej „Kliniką”.

2. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie 
jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu jest dostępna na 
stronie www.scbeautyclinic.pl/sosnowiec.

3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora Akcji 
Promocyjnej.
4. Akcja Promocyjna odbywa się w klinikach znajdujących się przy ul. Świętokrzyskiej 1C w 
Gliwicach, al. Piłsudskiego 27C/6 w Jaworznie oraz ul. Kilińskiego 44/IX w Sosnowcu.

5. Akcja Promocyjna trwa od 26.11.2020 r. do 14.02.2021 r.

6. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.

7. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią 
Regulaminu i Regulamin ten akceptuje.

§2

Akcja Promocyjna odbywa się na następujących zasadach:
1. Każda osoba, która w czasie trwania promocji, skorzysta z zabiegu o wartości powyżej 
250 zł otrzymuje voucher o wartości 50 zł dla bliskiej osoby, która nie jest jeszcze klientem 
kliniki SC Beauty Clinic.

2. Jedna osoba może otrzymać ilość voucherów odpowiadającą ilości wykonanych 
zabiegów w kwocie wyższej niż 250 zł w czasie trwania Akcji Promocyjnej, natomiast 
wykorzystać tylko jeden voucher.

3. Vouchery nie łączą się z obowiązującymi promocjami w klinice.

4. Vouchery ważne są od dnia ich otrzymania do 14.02.2021 r.

5. Klient, któremu przysługuje prawo do otrzymania vouchery jest zobowiązany do 
podania imienia i nazwiska osoby, której przekaże voucher w celu weryfikacji czy ta osoba 
nie jest już klientem Kliniki SC Beauty Clinic.

6. Każdy voucher ma zapisany unikalny numer.

§3

1. Wszelkie ewentualne skargi i reklamacje związane ze sposobem przebiegu Akcji 
Promocyjnej Klient jest zobowiązany złożyć w formie e-mail na adres: k.pypno@scbeauty.
pl lub w formie pisemnej w ciągu przez cały czas trwania Akcji Promocyjnej oraz w 
terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności 
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu 
reklamacji.
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3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później 
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie 
powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie zwrotnej wiadomości e-mail 
bądź listem poleconym.

4. Decyzje Kliniki w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to 
prawa do dochodzenia przez Klienta roszczeń na zasadach ogólnych.


