
 

 

 
 
 

 

Regulamin Promocji “Zbadaj znamiona przed wakacjami” 
 

§ 1. Informacje ogólne 
1. Organizatorem Promocji “Zbadaj znamiona przed wakacjami” jest Centrum Medyczne 

Sanmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Juliana Ursyna 
Niemcewicza 17/U01, 02-306 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000690971, NIP 
7010712467, REGON 368146900, kapitał zakładowy 5 000 zł, zwana dalej 
Organizatorem. 

2. Promocja obowiązuje w terminie od 12 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku. 
3. Informacje o Promocji “Zbadaj znamiona przed wakacjami” wraz z jej Regulaminem 

dostępne są na stronie internetowej www.sanmedica.pl. 
 
§ 2. Definicje 

1. Organizator - Centrum Medyczne Sanmedica Sp. z o.o., której dane zostały określone 
w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Promocja “Zbadaj znamiona przed wakacjami” - promocja organizowana przez 
Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji. 
4. Uczestnicy - osoby fizyczne, biorące udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji mogą 

być wyłącznie osoby, które w momencie skorzystania z Rabatu nie ukończyły 18. rok 
życia.  

5. Rabat – kwotowa obniżki wynosząca 50% ceny. Przyznawany wyłącznie na badanie 
znamion wykonywane w Centrum Medycznym Sanmedica Sp. z o.o.. Rabat naliczany 
jest od cen podstawowej wynoszącej od 200 złotych, ustalanej indywidualnie w 
zależności od liczby zmian do zbadania. 

6. Badanie – badanie dermoskopowe, któremu poddaje się Uczestnik.  
 
§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 
 

1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Rabatu w momencie umówienia się na 
Badanie.  

2. Rabat może być zrealizowany jedynie w momencie umówienia się na Badanie 
jednocześnie osoby dorosłej (która ukończyła 18 lat), która uiści pełną opłatę za 
wykonane badanie znamion. 



 

 

3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnicy muszą umówić się na badanie pod numerem 
telefonu 606 106 063, wskazując chęć skorzystania z Promocji lub poprzez stronę 
internetową www.sanmedica.nakiedy.pl.  

4. Termin badania jest ustalany w zależności od dostępności terminów wizyt. 
 
§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 
Promocji pod nazwą “Zbadaj znamiona przed wakacjami”. 

2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. 
3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie 

postanowieniami Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany 

obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na 
stronie internetowej www.sanmedica.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


