REGULAMIN PROMOCJI
„BLACK WEEK 2021 w DermaDent”
§1.
1. Promocja „BLACK WEEK 2021 w DermaDent” dotyczy zabiegów z wykorzystaniem urządzenia
Alma Harmony XL Pro w następującej konfiguracji:
a) DyeVL – cała twarz + dłonie 700 zł (zamiast 1100 zł)
zamykanie naczynek, likwidacja rumienia, redukcja przebarwień, fotoodmładzanie
b) ClearLift – cała twarz + dłonie 1000 zł (zamiast 1500 zł)
laserowe odmładzanie, poprawa struktur skóry (frakcja nieablacyjna)
c) iPixel – cała twarz + dłonie 1000 zł (zamiast 1600 zł)
laserowe odmładzanie, poprawa struktur skóry (frakcja ablacyjna)
d) NIR – cała twarz + dłonie 600 zł (zamiast 900 zł)
termolifting
2. Zabiegi można wykupić wyłącznie w dniach od 22.11.2021 r. do 29.11.2021 r.
3. Wykupione zabiegi można wykorzystać od 22.11.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. włącznie.
§2.
1. W celu skorzystania z promocji, należy opłacić należność za zabiegi w recepcji DermaDent
dokonując płatności gotówką, kartą płatniczą, bądź przelewem w terminie 22.11.2021 do
29.11.2021 r. W przypadku płatności za pomocą przelewu, wiążąca jest data zlecenia przelewu
w banku przez uczestnika promocji.
2. W przypadku płatności za pomocą przelewu na konto firmowe, uczestnik zobowiązany jest do
przesłania potwierdzenia zapłaty na adres: kontakt@dermadent.pl po wykonaniu przelewu.
3. Dane do przelewu:
F.H. HBP
Czerteż 161, 38-500 Sanok
Bank: BGŻ / BNP Paribas Bank Polska S.A.
71 2030 0045 1110 0000 0228 1140
Tytuł przelewu: „BLACK FRIDAY 2021 imię i nazwisko, nazwa zabiegu”.
§3.
1. Opłacone zabiegi nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub bon podarunkowy.
2. Wykupione zabiegi można wykorzystać od 22.11.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. włącznie. Po
tym czasie niewykorzystane zabiegi można wykorzystać dopłacając kwotę do ich standardowej
ceny.

3. Zabieg w cenie promocyjnej można zrealizować dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty
na koncie bankowym. Samo przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy nie
upoważnia do wykonania zabiegu.
4. Po czasie obowiązywania promocji można wykorzystać wykupiony zabieg dopłacając kwotę
różnicy do standardowej ceny, jednak nie później niż 3 miesiące od zakończenia promocji.
5. Po czasie wskazanym w §4 ust. 3 wszystkie niewykorzystane zabiegi tracą ważność.
§4.
1. Warunkiem realizacji promocji jest umówienie wizyty w terminie obowiązywania promocji.
2. W przypadku braku dostępności miejsc w czasie obowiązywania promocji, możliwość
realizowania zabiegów musi być ustalona indywidualnie z managerem/właścicielem
DermaDent.
§5.
1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w DermaDent.
2. DermaDent nie dopuszcza wykonania zabiegów z użyciem innych urządzeń niż Alma Harmony
XL Pro: DyeVL, ClearLift, iPixel, NIR.
§6.
1. Promocja jest ważna od 22.11.2021 r. do 29.11.2021 r. do końca dnia. Zastrzegamy sobie
prawo do zmian promocji, a także do przedłużenia czasu trwania promocji.
2. Promocja może być odwołana przez DermaDent w każdej chwili w takiej samej formie, w
jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które
uprzednio dokonały udziału w promocji.
§7.
1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest: F.H. HBP Halina BłaszczakPikus; Czerteż 161, 38-500 Sanok.
2. Dane osobowe uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych
promocją. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w
Polityce prywatności dostępnej w placówce DermaDent oraz na stronie internetowej.
§8.
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w placówce DermaDent.
2. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

