
REGULAMIN PROMOCJI „ Uśmiechnij się”

§1 
ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem akcji promocyjnej „Uśmiechnij się” zwanej dalej promocją jest Dentium Clinic 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Królowej Jadwigi 89; 30 – 209 Kraków

§ 2 
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 20.05.2019 r.  do 31.07.2019 r.  w gabinetach DENTIUM CLINIC przy ul. 
Królowej Jadwigi 89 w Krakowie

§ 3 
ZASADY PROMOCJI

1. Z promocji mogą korzystać osoby pełnoletnie, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do zabiegu wybielania.
2. Promocja dotyczy pakietu usługi wybielania metodą nakładkową, który w regularnej cenie na
dzień promocji wynosi 800 zł. W okresie promocji wybielanie metodą nakładkową wynosi 699 zł i
obejmuje wydanie 4 strzykawek żelu wraz z nakładkami wykonanymi na podstawie indywidualnego
wycisku Pacjenta oraz bezpłatną higienizacją, której wartość w cenie regularnej wynosi 250 zł.
3.  Promocja  nie  dotyczy  oddzielnie  wykonywanej  higienizacji,  ani  też  samej  usługi  wybielania
metodą nakładkową lub przy użyciu lampy Beyond.
4. Promocja nie łączy się innymi promocjami/voucherami i nie można jej zamienić na gotówkę.

§ 4 
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
1. Zarejestrowanie wizyty i wykonanie zabiegu higienizacji oraz wycisku pod szyny wybielające w 
okresie trwania promocji.
2. Pacjenci Dentium Clinic, którzy wykonali w naszej Klinice usługę higienizacji najpóźniej na 30 
dni przed rozpoczęciem promocji i nie wymagają ponownego zabiegu higienizacji (będzie to 
potwierdzone na konsultacji przez pracownika Dentium Clinic), będą mogli skorzystać z promocji w
cenie 699 zł i dodatkowo otrzymają voucher na następny zabieg higienizacji i/lub wybielania z 
rabatem -30%. Voucher jest bezterminowy, na okaziciela i nie łączy się z innymi promocjami.

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym 
Regulaminie.
2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.dentiumclinic.pl oraz w rejestracji
DENTIUM CLINIC.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

http://www.dentiumclinic.pl/

