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REGULAMIN VOUCHERÓW 

KLINIKI SPIRE CLINIC laser&beauty 

 

KORZYSTAJĄC Z VOUCHERA AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN: 

 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i 

korzystania z Vouchera, stosownie do ar.384 Kodeksu Cywilnego.  

2. Voucher jest dokumentem wystawionym przez Spire Clinic laser&beauty Magdalena Domel z 

siedzibą przy ulicy Siedmiogrodzkiej 1/lok U13, posiadający numer NIP 8481859271 oraz numer 

Regon 367911600.  Spire Clinic laser&beauty  wydaje Vouchery Prezentowe, Rabatowe oraz 

Konkursowe, które można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Voucher jest imiennym dokumentem wydawanym formie papierowego zaproszenia, 

zawierającego rodzaj usługi , określony produkt, wysokość zniżki lub kwotę do wykorzystania. 

Voucher przeznaczony jest do realizacji wyłącznie przez osoby wskazane imiennie,po weryfikacji 

danych z dowodem tożsamości.  W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na 

Voucherze, a danymi osoby chcącej go zrealizować Klinika Spire Clinic laser&beauty zastrzega 

sobie prawo zatrzymania Vouchera i odmowy jego realizacji. Realizacja takiego Vouchera może 
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nastąpić po wcześniejszej, pisemnej informacji właściciela Vouchera o odstąpieniu Vouchera 

osobie trzeciej i podania jej imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.  

4. Voucher  może być realizowany na wszystkie usługi i produkty będące w ofercie i cenniku Kliniki 

Spire Clinic laser&beauty w trakcie jego realizacji. 

5. Voucher na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii jest ważny przez rok od daty 

wydania. Voucher na zabiegi z zakresu kosmetologii jest ważny bezterminowo.  

6. Voucher  uznaje się za ważny wyłącznie jeśli posiada pieczątkę firmową lub podpis pracownika 

Spire Clinic laser&beauty.  

7. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się z Kliniką 

Spire Clinic laser&beauty , aby umówić się na konkretny termin realizacji usługi lub otrzymania 

wybranego produktu wraz z podaniem danych osobowych i  numeru telefonu. 

8. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej 24 h wcześniej  

przed ustalonym terminem. 

9. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie Vouchera Pracownikowi Recepcji przed 

realizacją planowanej usługi, bądź zakupem produktu 

10.  Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji gdy wartość vouchera jest wyższa od 

należności za wybraną usługę, różnica nie podlega zwrotowi. 

11.  W sytuacji gdy wartość vouchera jest niższa od należności za wybraną usługę, klient jest 

zobowiązany do pokrycia różnicy gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym. 

12.  Voucher wystawiony na konkretną usługę, może być zrealizowany na inny zabieg niż wskazany       

na voucherem, zgodnie z postanowieniami punktu 4,5. 

13.  Voucher może zostać wykupiony w siedzibie Kliniki Spire Clinic laser&beauty  ul. Siedmiogrodzka  

1/U13 01-204 Warszawa lub poprzez przelew bankowy: 
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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 zabiegu” 

Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie potwierdzenia na adres e-mail: recepcja@spireclinic.pl 

 

14.  Voucher można odebrać osobiście w siedzibie Kliniki przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/lokU13 01-204 

Warszawa lub może zostać przesłany pocztą  pod wskazany adres. 

15.  Udzielone rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe, Vouchery nie sumują się. Oznacza to, że 

nie mogą być wykorzystane podczas zakupu jednej usługi lub produktu. 

16.  Voucher nie może być wykorzystany na wybrane akcje promocyjne, określone w regulaminach 

poszczególnych promocji. Jeśli regulamin danej promocji nie wyłącza realizacji Voucherów , może 

on być zrealizowany. 

17.  Klinika Spire Cinic laser&beauty  zastrzega sobie możliwość nie wykonania wybranego zabiegu, 

w przypadku stwierdzenia przez Specjalistę Kliniki (Kosmetolog/ Lekarz) przeciwwskazań do 

zabiegu. W takiej sytuacji istnieje możliwość wykorzystania Vouchera na inny zabieg  lub w 

przypadku czasowych przeciwwskazań, przełożenia zabiegu na inny termin. 

18.  Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Voucherów i nie wnosi 

do niego żadnych zastrzeżeń. 

19.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji papierowej w siedzibie Kliniki Spire Clinic 

laser&beauty przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/lok U13 01-204 Warszawa .  

20.  Klinika Spire Clinic laser&beauty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub modyfikacji 

postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych 

przez Pacjentów w trakcie trwania oferty.  
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21.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  

przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Kliniki Spire Clinic laser&beauty. 

 

 


