REGULAMIN PROMOCJI
„SmartPromocja”
z dnia 16.02.2022r.
Niniejszy Regulamin promocji „SmartPromocja” określa zasady skorzystania z promocyjnych cen na zabiegi
związane z korekcją wzroku i jest organizowany przez Wielkopolskie Centrum Medyczne Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ulicy Bolesława Krzywoustego 114,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000424513, o
numerze NIP: 7822550546, REGON: 302139276, o kapitale zakładowym: 710.000,00 zł (w całości
wpłaconym), dalej zwana Szpital, WCM lub Organizator promocji.
§1
1. Promocja na zabiegi laserowej korekcji wzroku obowiązuje od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 maja 2022
r. wyłącznie w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna zakwalifikowana do zabiegu laserowej korekcji
wzroku.
3. Uczestnikiem promocji może być także osoba, która brała udział we wcześniejszych promocjach
organizowanych przez Organizatora, jednak nie został u niej wykonany zabieg laserowej korekcji wzroku.
§2
1. Zabiegi w promocyjnej cenie można wykonać w Szpitalu do dnia 15.06.2022 r.,
2. Kwalifikacja do zabiegu odbywa się wyłącznie na podstawie wskazań medycznych i stanu zdrowia
Uczestnika. Szpital zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do zabiegu jeżeli istnieją ku
temu przeciwskazania medyczne. Odmowa dopuszczenia do zabiegu jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
3. Warunki promocyjne przewidziane niniejszym Regulaminem nie łączą się z innymi promocjami
organizowanymi przez Szpital.
4. Promocyjne ceny zabiegów:
- SmartSight 9 980 zł/ cena za oboje oczu (cena regularna 14 000zł)
- FemtoLasik 9 980 zł/cena za oboje oczu (cena regularna 12 000zł)
- EBK/ StreamLight 7 680zł/ cena za oboje oczu (cena regularna 9 000zł)
- PRK/ LASEK 4 480zł/ cena za oboje oczu (cena regularna 6 000zł)
5. Uczestnik promocji zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
wykonania usług medycznych i aktywowania Vouchera (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres
e-mail). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w powyżej wskazanym celu, a Szpital udostępni Uczestnikowi
klauzulę informacyjną.
6. Administratorem danych osobowych jest Organizator promocji.

§3
1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie przez Szpital w ciągu 14 dni od daty złożenia
zgłoszenia reklamacyjnego.
2. Uczestnik promocji może zgłosić pisemną reklamację na adres Organizatora, podając swoje imię
i nazwisko, uzasadniając powód reklamacji oraz dołączając dowód zapłaty za wykonany zabieg.
3. Szpital poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu
reklamacyjnym.
4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.szpitalswwojciecha.pl oraz w rejestracji.
5. Wykonanie zabiegu w promocyjnej cenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zrozumieniem
Regulaminu promocji „SmartPromocja”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, o czym poinformuje
Uczestników na stronie internetowej www.szpitalswwojciecha.pl .
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

