REGULAMIN

10% rabatu za Polubienie FACEBOOK’A
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa organizatora promocji.
Organizatorem promocji – podmiotem urządzającym promocję jest gabinet dentystyczny
„RA – DENT” Protetyka-Stomatologia reprezentowany przez Rafała Zawojskiego (NIP –
955-108-63-09, REGON: 810587403) z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 19/5,
70-252 Szczecin, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Gabinetem”.
2. Zasięg promocji.
Promocja obowiązuje we wszystkich gabinetach firmy „Ra-dent”. Gabinet ma prawo
ograniczyć ofertę oraz zakres usług w zależności od typu placówki.
3. Czas trwania promocji.
Promocja trwa od dnia 01.04.2016r. na czas nieokreślony do odwołania. Organizator ogłosi
zakończenie obowiązywania Promocji za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, na
co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia.
ZASADY PROMOCJI
4. Pacjent w ramach promocji ma prawo do skorzystania z 10% zniżki na usługi z zakresu
stomatologii zachowawczej (wypełnienie ubytków, leczenie kanałowe).
5. Warunkiem otrzymania 10% zniżki jest polubienie strony RaDent Stomatologia - Protetyka
na Facebook'u https://www.facebook.com/stomatolog.dentysta.protetyk.radent.szczecin/

6. Zniżka 10% jest ważna przez 1 miesiąc od dnia polubienia funpage RaDent i przyznana
jednorazowo za wykonaną usługę.
7. Z 10% zniżki może skorzystać zarówno osoba polecona, która polubiła stronę Funpage
RaDentu.
8. Aby otrzymać zniżkę 10% podczas umawiania wizyty należy zaznaczyć, że chcesz odebrać
10% zniżki za polubienie strony wskazując nazwę swojego Facebooka oraz datę polubienia
FunPage Radentu.
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9. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami
specjalnymi (planem leczenia objętego rabatem).
10. Zniżki 10% nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
11. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Właściciela w całości
lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie
portalu, w zakładce Regulamin.
12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku.
13. Pacjent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
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