
REGULAMIN PROMOCJI Z DNIA 16.09.2020 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Paragraf 1 

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Konsumentów w promocji „Rabat z Moniką 

Kołakowską” (Akcja promocyjna). 

Paragraf 2 

Organizator 

1. Organizatorem promocji jest Klinika Proste Zęby z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Grzybowskiej 2/32, 00-131 Warszawa. 

Paragraf 3 

1. Akacja promocyjna obowiązuje w Klinice Proste Zęby z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Grzybowskiej 2/32, 00-131 Warszawa. 

Paragraf 4 

Czas trwania  

1. Akcja promocyjna obowiązuje od 16.09.2020 do 23.09.2020. 

Paragraf 5 

Zasady i warunki skorzystania z akcji promocyjnej 

2. Akcja promocyjna obejmuje rabat w wysokości 500 PLN na całkowity koszt leczenia metodą 

Invisalign w Klinice Proste Zęby. Podczas umawiania wizyty START-UP należy podać kod: 

USMIECHMONIKI. 

3. Akcja promocyjna obejmuje zakup pakietów Invisalign Lite i Invisalign Full. Akcja promocyjna 

nie dotyczy pakietu Invisalign Express. 

4. Z akcji promocyjnej mogą skorzystać tylko i wyłącznie pacjenci, którzy umówią się na wizytę 

START-UP (wizyta w Klinice Proste Zęby) u lekarza ortodonty, który kwalifikuje do leczenia 

ortodontycznego metodą nakładkową Invisalign) między 16.09.2020 a 23.09.2020. 

5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, które w tym samym czasie 

obowiązują w placówce. 

Rozdział II 

Postanowienie dotyczące niniejszego regulaminu 

 

1. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Akcji promocyjnej na stronie 

www.prostezeby.com  oraz w siedzibie Organizatora.  

http://www.prostezeby.com/


3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Promocji z ważnych 

powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia 

promocji.  

4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą 

naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji 

promocyjnej.  

5. W przypadku zmian w Regulaminie, informacja o zmianie będzie umieszczona na stronie 

www.prostezeby.com  a nowy Regulamin będzie dostępny w siedzibie organizatora oraz na 

stronie www.prostezeby.com.   

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji.  

Warszawa, 15.09.2020 
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