
 

Regulamin akcji 

     „Nowy Rok – Nowy Uśmiech” 

 
§1 

 
1.  Organizatorem Programu pod nazwą „Przywracamy uśmiech”, 

zwanym dalej „Programem” jest spółka DentaCare Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, zwana dalej 
„DentaCare”.  

§ 2  
 
1. Program rozpoczyna się w dniu 02.01.2017 r. a kończy 28.02.2017 r.  
2. Program obejmuje:  

 Bezpłatną konsultację implantologiczną pod warunkiem, że zostanie ona 
odbyta w terminie trwania Programu. 

 10% zniżki na wszczepienie implantu Standard  
 20% zniżki na wszczepienie implantu Premium  
 10% zniżki na koronę na implancie  

3. Rabaty na zabieg wszczepienia implantu przysługują tylko po odbyciu bezpłatnej 
konsultacji implantologicznej w klinice  w terminie trwania programu i w 
konsekwencji rozpoczęciu leczenia implantologicznego nie później niż do dnia 
10.03.2017 r.  

4. Wszystkie ewentualne badania dodatkowe konieczne do 
przeprowadzenia konsultacji wykonywane są na koszt Uczestnika 
Programu.  

5. Na konsultację implantologiczną należy przynieść posiadaną 
pełną dokumentację radiologiczną.  

6. Rabaty w ramach akcji nie sumują się z rabatami przysługującymi z 
tytułu posiadanej zniżki rodzinnej ani innymi programami promocyjnymi. 
Uczestnik Programu ma prawo alternatywnego wyboru rabatu z jakiego 
chce skorzystać.  

7. Organizator zastrzega, że ilość bezpłatnych wizyt konsultacyjnych w 
ramach Programu jest ograniczona.  
 

Program realizowany jest w poniżej wymienionych Klinikach DentaCare: 
 

Warszawa: 
 

  DentaCare Ursynów – ul. Zamiany 12 

  DentaCare Ursus – ul. Dzieci Warszawy 27A 
  DentaCare Bemowo  - ul. Powstańców Śląskich 87 

 DentaCare Praga – ul. Majdańska 3/7 

 

Poznań: 
     

  DentaCare Garbary – ul.Garbary 98-100 
 
 
 



 

      § 4 

 

1. Uczestnikami Programu, zwanymi dalej „Uczestnikami” muszą być osoby 
pełnoletnie. 

 

§ 5  
 
1. Medicover ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Programu bez podania    

przyczyny w dowolnym terminie informując o tym Uczestników Programu w formie 
publikacji na stronie internetowej DentaCare www.dentacare.pl   

 
2. Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Programu nie mogą 

naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu do chwili 
zakończenia Programu.  

 
3. Wszelkie spory związane z niniejszym Programem rozstrzygane 

będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby DentaCare.  
 

 

 

http://www.dentacare.p/

