REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ dot. Epilacji laserowej Vectus, Motus Ax, GentleLase Pro
„Do -40% na wszystkie pakiety i pojedyncze ceny zabiegów oraz pakiety 6 zabiegów + 1 ZABIEG
GRATIS”
KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN:
1. Promocja „Do -40% na wszystkie pakiety i pojedyncze ceny zabiegów oraz pakiety 6 zabiegów + 1
ZABIEG GRATIS” dotyczy zabiegów depilacji laserowej z oferty kliniki Spire Clinic laser&beauty,
przedstawionych, na stronie internetowej www.spireclinic.pl, w cenniku obowiązującym od
18.10.2018 (od godz. 8:00)
2. Zabiegi można wykupić w recepcji Kliniki Spire Clinic laser&beauty przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/lok
U13 01-204 Warszawa lub wykonując przelew na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia
zapłaty na adres e-mail: recepcja@spireclinic.pl .
Dane do przelewu:
Nr konta do płatności przelewem:
ING BANK ŚLĄSKI: 72 1050 1025 1000 0092 4487 7412
Odbiorca:
SPIRE CLINIC laser&beauty
Tytuł przelewu:
„imię i nazwisko klienta, nazwa lasera, partia ciała, PROMOCJA URODZINOWA”
Przykład: „Sara Kowalska, Motus Ax, 4xbikini głębokie, PROMOCJA URODZINOWA”
Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie potwierdzenia na adres e-mail:
recepcja@spireclinic.pl

3. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie Kliniki Spire Clinic laser&beauty przy ul.
Siedmiogrodzkiej 1/lok u13 02-204 Warszawa.
4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup pojedynczego zabiegu lub pakietów 4/6 zabiegów w
okresie trwania promocji tj. od 18.10.2018 od godziny 8:00 do 31.10.2018 do godziny 24:00. Przy
zakupie pakietu 6. zabiegów depilacji laserowej, uczestnikowi promocji przysługuje 1 gratisowy
zabieg depilacji laserowej na tą samą partię zabiegową.
5. Zakup większej ilości zabiegów niż 6 nie uprawnia do otrzymania gratisowych zabiegów.
6. Wykorzystanie gratisowego zabiegu odbywa się na tym samym urządzeniu do depilacji laserowej,
którego dotyczył zakupiony pakiet 6 zabiegów oraz na tej samej partii zabiegowej.
Klinika Spire Clinic laser&beauty dopuszcza wykonanie gratisowego zabiegu na innym urządzeniu do
depilacji laserowej (do wyboru trzy technologie Vectus, Motus AX, GentleLase Pro). W przypadku
wykonywania gratisowego zabiegu na urządzeniu tańszym klinika Spire Clinic laser&beauty nie

zwraca różnicy w cenie. W przypadku wykonywania gratisowych zabiegów na urządzeniu droższym
należy dopłacić powstałą różnicę w cenie zabiegów, przy czym na gratisowe zabiegi obowiązuje cena
pakietowa zabiegów na tym urządzeniu.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Kliniki Spire Clinic laser&beauty. Promocja nie łączy się
z promocją bezterminową „-20% na pojedyncze ceny zabiegów po wykupionym pakiecie 4 lub 6
zabiegów).
9. Promocja obowiązuje od 18.10.2018r. od godziny 8:00 do 31.10.2018 do godziny 24:00. Klinika
Spire Clinic laser&beauty zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w promocji, a także
przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
10. Klinika Spire Clinic laser&beauty zastrzega sobie prawo do odwołania promocji, w dowolnym
czasie w jednakowej formie, w jakiej została ogłoszona. Odwołanie promocji jest bezskuteczne wobec
osób, które wzięły udziału w promocji i mogą one wykorzystywać wykupione zabieg zgodnie z
promocją.
11. Osoba, która zakupiła zabieg zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w
Klinice Spire Clinic laser&beauty.
12. W przypadku płatności przelewem bankowym, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data
wykonania przelewu, widoczna na potwierdzeniu płatności.
13. Wykupione zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Można je jednak przekazać
wskazanej przez siebie osobie. Istnieje możliwość zamiany na inny zabieg z oferty Kliniki Spire Clinic
laser&beauty z zastrzeżeniem, że podczas zamiany brane są pod uwagę ceny obowiązujące wówczas
w Cenniku Kliniki Spire Clinic laser&beauty.
14. Wykupione zabiegi można wykorzystać bezterminowo.
15. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Klinika Spire Clinic laser&beauty
Magdalena Domel, z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 1/lok u13 01-204 Warszawa.
16. Dane osobowe uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług.
17. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Kliniki Spire Clinic laser&beauty oraz na stronie
internetowej www.spireclinic.pl
18. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

