Regulamin promocji „CHOINKA”
1. Organizatorem promocji „CHOINKA” jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euromedica
Sp.zo.o. z siedzibą w Grudziądzu 86-300 przy ulicy Legionów 21/23, NIP: 8762151606, REGON:
871530700 - zwany dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem promocji „Choinka” jest bon o wartości 25 zł – zwany dalej Bonem. Bon jest
dokumentem wystawianym przez Organizatora i uprawnia Pacjenta do jego realizacji w
wskazanych przez Organizatora placówkach.
3. Promocją objęty jest każdy zadeklarowany Pacjent korzystający z przychodni Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w podległych organizatorowi placówkach (NZOZ Tivoli-Med, NZOZ Euromedica, CM
IKAR) – zwany dalej Pacjentem.
4. Czas trwania promocji: 02 listopada - 31 grudnia 2020 roku.
5. Realizację Bonów można dokonywać w poniższych placówkach należących do Organizatora – w
dniach od 2 listopada 2020 do 31 grudnia 2021 roku:
a) Euromedica POZ – ul. Dąbrówki 1, 86-300 Grudziądz;
b) Euromedica SPEC – ul. Roty Grudziądzkiej 6, 86-300 Grudziądz;
c) NZOZ Tivoli-Med – ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz;
d) Centrum Medyczne Ikar – ul. Ikara 4, 86-300 Grudziądz;
e) Euromedica – Pracownia Fizjoterapii – ul. Ikara 4, 86-300 Grudziądz;
6. Bon:
a) wydawany jest osobiście w dniu rejestracji (do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie),
b) jest imienny i nie może być przekazywany innej osobie,
c) nie może być wymieniony na gotówkę,
d) może być wykorzystany w każdej z podległych Organizatorowi placówek na
zabiegi/badania/wizyty komercyjne wymienione poniżej:
i.
Badania USG - Euromedica SPEC, Centrum Medyczne Ikar,
ii.
RTG - Centrum Medyczne Ikar,
iii.
Badanie EKG – w każdej placówce (oprócz Pracowni Fizjoterapii),
iv.
Badanie EKG wysiłkowe - Euromedica SPEC,
v.
Badanie Holter EKG - Euromedica SPEC,
vi.
Badanie Próba Wysiłkowa - Euromedica SPEC,
vii. Prywatne wizyty lekarskie – w każdej placówce,
viii. Zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne - Euromedica – Pracownia Fizjoterapii,
ix.
Badania laboratoryjne – w wybranych placówkach,
x.
Prywatna Praktyka Stomatologiczna – Euromedica POZ.
7. Bonów nie można ze sobą łączyć – jeden bon może być przeznaczony na wizytę, badanie lub zabieg.
8. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami lub zniżkami.
9. Wartość badania/wizyty/zabiegu musi przekraczać 50 PLN. Nie dotyczy to zabiegów rehabilitacji i
fizjoterapii, w przypadku których musi być wykupiona seria/sesja 10 zabiegów.
10. Aby wartość bonu została odjęta od wartości usługi, musi on zostać przekazany w momencie
płatności.
11. Organizator ma prawo do zrezygnowania z promocji w każdym momencie bez podawania
przyczyny rezygnacji.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie podczas trwania promocji.
13. Pełny Regulamin dostępny jest w każdej placówce podległej Organizatorowi oraz na stronie
internetowej www.przychodnie-grudziadz.pl.

