REGULAMIN PRODUKTU

Karta podarunkowa ‘Z miłości do zdrowego uśmiechu’ (wariant 100 zł oraz wariant 200 zł)
§ 1. Definicje.
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:
DentaCare, ORGANIZATOR – DentaCare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
UCZESTNIK – osoba fizyczna, korzystająca z Produktu w placówkach Organizatora na terenie całej
Polski, na podstawie wykupionej przez siebie lub przez osobę trzecią na swoją rzecz Karty
podarunkowej ‘Z miłości do zdrowego uśmiechu’ o nominałach 100 złotych oraz 200 złotych.
OSOBA TRZECIA – osoba fizyczna, która wykupiła na rzecz UCZESTNIKA Kartę podarunkową ‘Z miłości
do zdrowego uśmiechu’.
1. PRODUKT – usługi stomatologiczne (pełen zakres przypisany do Karty podarunkowej „Z miłości
do zdrowego uśmiechu” 100 złotych lub 200 złotych. W przypadku wykonania usługi
stomatologicznej przekraczającej wolumen karty, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty różnicy
ceny.
KARTA PODARUNKOWA – dokument upoważniający do korzystania z Produktu, wykorzystania na
daną usługę / dane usługi.
§ 2. Miejsce korzystania z Produktu.
Produkt może być wykorzystany w gabinetach stomatologicznych, w wybranych placówkach
DentaCare:
DentaCare Warszawa Ursynów / Mokotów - ul. Zamiany 12, 02-786 Warszawa
DentaCare Warszawa Bemowo - ul. Powstańców Śląskich 87, 01-466 Warszawa
DentaCare Warszawa Praga - ul. Majdańska 3 lok. 7a, 04-088 Warszawa
DentaCare Warszawa Ursus - ul. Dzieci Warszawy 27 A lok 76, 02-495 Warszawa
DentaCare Poznań Garbary - ul. Garbary 98-100, 61-757 Poznań
Produkt może być wykorzystany wyłącznie we wskazanych powyżej placówkach DentaCare.
§ 3. Warunki korzystania z Produktu.
Warunkiem korzystania z Produktu jest posiadanie (zakupionej lub otrzymanej) Karty podarunkowej
‘Z miłości do zdrowego uśmiechu’ oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i podpisaniem jego
warunków czytelnie, z podaniem imienia, nazwiska oraz daty.
§ 4. Realizacja Produktu
1. Poszczególne usługi stomatologiczne w ramach Produktu mogą być realizowane w ciągu okresu,
przypisanego dla Karty podarunkowej, w kwocie równej bądź wyższej jak wskazana na karcie.
2. W przypadku wykonania usługi, przekraczającej wolumen karty, Uczestnik zobowiązany jest do
zapłaty różnicy ceny.
3. Zakres Produktu opisany jest w § 5.

§ 5. Zakres produktu.
Produkt składa się z następujących konsultacji i badań diagnostycznych:
Rodzaj badania / konsultacji
Badanie lekarskie stomatologiczne
Stomatologia zachowawcza
Pedodoncja
Profilaktyka stomatologiczna
Endodoncja
Chirurgia stomatologiczna
Protetyka stomatologiczna
Periodontologia
Implantologia
Wybielanie

§ 6. Zasady sprzedaży
Zakupu Karty podarunkowej można dokonać na swoją rzecz (dla siebie) lub na rzecz osoby trzeciej w
placówkach DentaCare.
§ 7. Cena produktu.
Cena karty podarunkowej ‘Z miłości do zdrowego uśmiechu’ - wariant 100 złotych oraz wariant 200
złotych.

§ 8. Forma płatności.
1. Płatność za produkt nabywca realizuje w recepcji wybranej placówki DentaCare:
DentaCare Warszawa Ursynów / Mokotów - ul. Zamiany 12, 02-786 Warszawa
DentaCare Warszawa Bemowo - ul. Powstańców Śląskich 87, 01-466 Warszawa
DentaCare Warszawa Praga - ul. Majdańska 3 lok. 7a, 04-088 Warszawa
DentaCare Warszawa Ursus - ul. Dzieci Warszawy 27 A lok 76, 02-495 Warszawa
DentaCare Poznań Garbary – ul. Garbary 98-100, 61-757 Poznań
2. Nabywca może dokonać płatności gotówkowej oraz bezgotówkowej (kartą płatniczą lub
kredytową).
§ 9. Adres do korespondencji.
DentaCare Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

§ 10. Zgłaszanie uwag.
Wszelkie uwagi dotyczące Produktu i jego realizacji można zgłaszać pod adresem biuro@dentacare.pl
§ 11. Postanowienia końcowe.
1. DentaCare zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej,
pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia
w placówkach, wskazanych § 2.
3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

……………………………………………
(czytelnie: imię, nazwisko, data)

