Regulamin promocji „rabat do 15% dla stałych klientów”
Promocja obowiązuje do odwołania.
1. Organizatorem Promocji jest firma PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
pl. Serkowskiego 10.
2. Promocja skierowana jest do klientów PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o., którzy w okresie od
1.01.2013 r. do 31.12.2016 r. korzystali z usług protetycznych (za wyjątkiem naprawy
protez), ortodontycznych lub stomatologicznych w placówkach firmy przy Pl.
Serkowskiego 10 lub przy ul. Szwedzkiej 27.
3. Wyjątek stanowią Pacjenci korzystający z usług w oparciu o zawartą umowę z PZU
Pomoc S.A. z dn. 1.09.2014 r., określającą zasady współpracy i świadczenia usług
medycznych przez PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o., uwzględniającej 20% zniżkę od
aktualnie obowiązującego cennika wynikającej z posiadanego przez pacjenta zakresu
produktowego; w przypadku, gdy realizacja usługi nie przysługuje pacjentowi w ramach
polisy PZU, otrzymuje on 15% zniżkę od aktualnie obowiązującego cennika.

§1
Postanowienie Ogólne

1.1. Program Promocji jest programem działającym w firmie Pro-Orto-Dent Sp. z o.o., w
którym uczestnik może skorzystać z rabatu do 15% na usługi protetyczne i
stomatologiczne, z wyłączeniem usług ortodontycznych, naprawy protez oraz RTG.
1.2. W przypadku usług protetycznych warunkiem skorzystania z Promocji jest
wykonanie pełnej diagnostyki w pracowni RTG PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o., pl.
Serkowskiego 10, wykonanie modeli diagnostycznych i wpłata zaliczki w wysokości
min. 50% wartości usługi.
1.3. Z Promocji skorzystać można w placówkach PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o. w
zależności od dostępności usług w danym oddziale, po wcześniejszej rezerwacji
terminu wizyty.
1.4. Zakres usług w poszczególnych oddziałach oraz adresy placówek znajdują się na
stronie internetowej pod adresem www.pro-orto-dent.pl lub na firmowym profilu w
ramach serwisu Facebook.

1.5. Promocja „rabat do 15% dla stałych klientów” nie sumuje się z innymi promocjami.
Jeżeli w PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o. prowadzone są inne akcje promocyjne osoba
uprawniona będzie miała prawo wyboru, z której promocji skorzysta.

§2
Postanowienia końcowe

2.1. Akceptując Regulamin Promocji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
2.2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, zmiany i
usuwania
2.3. Zniżki, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie dotyczą kosztów materiałów
wykorzystanych do wykonania usługi.
2.4. Firma PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o. ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu
oraz wysokości i rodzaju rabatu w każdym czasie bez podania przyczyn.
2.5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2017 r.
2.6. Regulamin jest dostępny w oddziałach PRO-ORTO-DENT Sp. z o.o.

