
REGULAMIN PROMOCJI 

 

„Nowy rok – bielszy uśmiech” 

 

Regulamin dotyczy określenia warunków na jakich dostępna jest akcja promocyjna pod 

tytułem „Nowy rok – bielszy uśmiech” (dalej Promocja), prowadzonej przez Estetique Sp. z 

o.o. (dalej Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7, 01-066 Warszawa, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000833733, o kapitale 

zakładowym 30 000,00 zł. 

 

§ 1 

Miejsce akcji promocyjnej 

 

1. Miejscem świadczenia Promocji jest Centrum Estetique Implantologia & Stomatologia 

Cyfrowa przy ul. Irysowej 1, 55-040 Bielany Wrocławskie. 

 

 

 

§ 2 

Zasady akcji promocyjnej 

 

1. Osobą uprawnioną do skorzystania z Promocji jest: 

a) każda osoba, która w okresie od dnia 1.01.2023 do dnia 31.01.2023 r. wypełni formularz 

kontaktowy, a następnie otrzyma telefoniczne potwierdzenie od rejestracji Organizatora, że 

zgłoszenie zostało przyjęte i osoba została zapisana na określoną w regulaminie usługę, 

b) Każda osoba, która w okresie od dnia 1.01.2023 do dnia 31.01.2023 r. zadzwoni na nr 71 778 

92 26  i powoła się na ofertę akcji promocyjnej „Nowy rok – nowy uśmiech” 

2. W ramach akcji promocyjnej, Pacjent może skorzystać z usług: 

Gabinetowe wybielanie zębów metodą Prevdent  - 1710 zł (cena regularna 1900 zł)  

3. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych osoba taka 

może wziąć udział w Promocji za zgodą opiekuna prawnego.  

4. Zabiegi wybielania zębów systemem Prevdent wykonywane zostaną przez higienistkę 

stomatologiczną, , natomiast wizytę kwalifikującą uczestnika do dalszej części promocji będzie 

przeprowadzał lekarz stomatolog.  

5. Akcją promocyjną objęta jest usługa wybielania zębów. Pozostałe usługi rekomendowane 

w czasie wizyty lub zamówione przez uczestnika Promocji są płatne zgodnie z cennikiem 

Organizatora, przy czym uczestnik promocji nie jest zobligowany do skorzystania z 

jakichkolwiek usług Organizatora. 

6. Każdy z uczestnik akcji promocyjnej uprawniony jest do jednorazowego skorzystania z 

Promocji wybielania zębów.  



7. Organizator Promocji może odmówić wykonania usługi, w przypadku kiedy występują 

przeciwskazania medyczne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu. Każdy 

uczestnik Promocji jest zobowiązany do bezpłatnej konsultacji poprzedzającej zabieg 

wybielania, w celu kwalifikacji do zabiegu.  

 

 

 

§ 3 

Czas trwania akcji promocyjnej 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie www (www.tulident.pl) oraz 

w placówce Organizatora, tj. od dnia 1.01.2023 r. 

2. Ze zniżek można skorzystać do dnia 31.01.2023 r. Decyzją Organizatora termin może zostać 

przedłużony. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany nie 

będą pogarszać warunków uczestnictwa w Promocji. 

 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami 

oferowanymi przez Organizatora w okresie trwania akcji promocyjnej oraz innymi zniżkami, 

jakie posiada pacjent. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 

 


