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REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUPONU UPOMINKOWEGO  

                                Health Centre 

 
 

I. Warunki ogólne 

1. Udział w promocji oznacza akceptację treści niniejszego 
Regulaminu. 

2. Health Centre prowadzi sprzedaż kuponów upominkowych na 
zabiegi rehabilitacji medycznej 

3. Kupon upominkowy można nabyć w Recepcji w Health Centre za kwotę 100, 300, 500 zł. 
4. Kupon upominkowy jest ważny i aktywny przez okres 3 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie 

tego terminu kupon upominkowy nie może zostać zrealizowany. 
5. Kupon upominkowy upoważnia jego Użytkownika do przyjęcia kompleksowych zabiegów 

rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych , wykonywanych na profesjonalnym, 
najnowocześniejszym sprzęcie, przez specjalistów w rehabilitacji medycznej. 

6. Użytkownik kuponu ma możliwość wyboru zabiegu oraz terminu. 
7. Kupon upominkowy może być użyty wyłącznie w siedzibie w Health Centre. 
8. Kupon upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości 

lub w części. 
9. Kupon upominkowy upoważnia do przyjęcia zabiegów wyłącznie dla jednej osoby i nie może być 

przedmiotem handlu. 
10. Health Centre nie ponosi odpowiedzialności za kupony upominkowe, które zostały utracone lub 

uszkodzone, po ich przekazaniu Użytkownikowi. 
11. Użytkownikowi kuponu upominkowego nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Health 

Centre z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia kuponu upominkowego. 

II. Zasady korzystania z kuponów upominkowych 

1. Health Centre przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne kupony upominkowe nieuszkodzone, 
posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem. 

2. Kupon upominkowy można nabyć jedynie w recepcji w Health Centre. 
3. Użytkownik kuponu upominkowego decyduje o rodzaju zabiegu. 
4. Przed rozpoczęciem zabiegów użytkownik zostaje pouczony o rodzaju, przebiegu i skutkach 

zabiegu i powinien wyrazić pisemną zgodę na jego wykonanie. 
5. Terminy świadczeń ustalane są w recepcji na minimum 48 godziny przed planowanym ich 

rozpoczęciem . Rezerwacji terminu zajęć można dokonać osobiście w siedzibie lub telefonicznie. 
6. Health Centre umożliwia osobom uprawnionym odwołanie świadczenia poprzez przekazanie 

informacji o nieobecności osobiście, bądź telefonicznie nie później niż na 24 godziny przed 
planowanym zabiegiem. Prawidłowo odwołane zabiegi odbędą się w innym, dogodnym terminie. 

7. Przy realizacji kuponu upominkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty 
w gotówce, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna kuponu 
upominkowego. Reszta środków pieniężnych pozostaje na kuponie. 

8. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką gdy wartość świadczonej usługi 
jest wyższa niż aktualna wartość nominalna kuponu upominkowego. 
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III. Rozliczenia i reklamacje kuponów upominkowych 

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług przy użyciu kuponu upominkowego będą 
rozpatrywane przez Health Centre w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej 
reklamacji przez Użytkownika. 

2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Health Centre.  

IV. Postanowienia końcowe 

1. Użycie kuponu upominkowego oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. 
2. Kupon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 
4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem 

www.rehabilitacja24.co oraz w siedzibie Health Centre. 
5. Health Centre ma obowiązek przekazania Nabywcy / Użytkownikowi Regulaminu w formie 

pisemnej na każde jego żądanie. 
6. Health Centre zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od 

daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu  
w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rehabilitacja24.co 

 

/na oryginale podpis Grzegorz Bednarz/ 
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