
REGULAMIN PROMOCJI "9 urodziny Estime"

§ 1 Postanowienia ogólne.
1.Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocjach organizowanych przez Estime
Sp.  z  o.o.  na rzecz klientów korzystających z usług lub nabywających towary Estime Sp. z  o.o.
(dalej: Klient).
2.Organizatorem i wykonawcą promocji jest spółka ESTIME sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ul.
Żwirki  i  Wigury  23/1  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod nr KRS 0000424033 nr NIP 7891750923, znajdująca się na ul.
Ułańskiej 21/U2 w Poznaniu (dalej: Estime).
3.Promocje  prowadzone  są  w  oparciu  o  niniejszy  Regulamin  i  powszechnie  obowiązujące
przepisy prawa.

§2. Szczegóły Promocji
1. Promocja dotyczy wszystkich zabiegów wykonywanych w Estime za pomocą urządzeń, tj: 
Accent Prime, Pelleve, epilacja laserem diodowym Cheveux, laser frakcyjny Palomar, zamykanie
naczyń  Star  Lux,  karboksyterapia,  Dermapen,  laser  stomatologiczny  Smart  M,  Plexr,
mikrodermabrazja  diamentowa,  będących w ofercie  Estime,  ujętych w cenniku dostępnym na
stronie internetowej http://www.estime.poznan.pl/cennik/
2.Oferta "Dla Wszystkich" dotyczy osób, które nie korzystały nigdy wcześniej z usług Estime, a także
zarejestrowały się w systemie placówki po 01.11.2019r.
3.Oferta  "Dla  naszych  Pacjentów"  dotyczy  wszystkich  osób,  które  korzystały  wcześniej  z  usług
Estime,  niezależnie  od specjalisty  udzielającego usługi,  a  także  dokonały  rejestracji  w systemie
Estime przed 01.11.2019r. 
4.Oferta "Dla Stałych Pacjentów" dotyczy wszystkich osób, które posiadają ważną Kartę Stałego
Klienta i spełniają warunki określone w Regulaminie Karty Stałego Klienta, dostępnym na stronie
http://www.estime.poznan.pl/karta-stalego-klienta/ 
5.Warunkiem  skorzystania  z  Promocji  jest  wyraźne  powołanie  się  Klienta  na  daną  ofertę
promocyjną,  przed  przystąpieniem  do  procedur  obowiązujących  w  Estime, w  tym  do 
procedury  zabiegowej  lub  rejestrowej, a w szczególności przed dokonaniem płatności za usługę.
6.Personel  Estime  Sp.   z   o.o.   nie  ma  obowiązku  informowania  Klientów  o  aktualnych
Promocjach oraz przyznawania  Klientom  zniżki  lub  innej  gratyfikacji  związanej  z przedmiotem
danej Promocji, bez wyraźnego powołania się przez Klienta na daną Promocję.
7.Zakupioną  usługę  można  zrealizować  w  okresie obowiązywania danej Promocji określonej na
stronie www.estime.poznan.pl.
8.Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w placówce Estime przy ulicy Ułańskiej 21, 60-748
Poznań.
9. Sformułowanie „seria zabiegów” dotyczy jednego rodzaju lub kombinacji różnych zabiegów, z
wykorzystaniem konkretnego preparatu lub urządzenia, powtarzanych minimum dwa razy na tym
samym obszarze w odstępach zaleconych przez osobę wykonującą zabieg, jednak nie dłuższych niż
6 tygodni.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Estime ani Kartą Stałego Klienta. 
11. Warunkiem realizacji promocji jest potwierdzenie wizyty dzień wcześniej niż dzień, na który
została umówiona.
12. Promocja jest ważna od 01.11.2019r. do 30.11.2019r.
13.  Estime  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  promocji,  a  także  do  przedłużenia  czasu  trwania
promocji. 

http://www.estime.poznan.pl/karta-stalego-klienta/


14. Promocja może być odwołana przez Estime 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.
15.  Administratorem  danych  osobowych  uczestników  promocji  jest:  Estime  Sp.  z  o.o.  Dane
osobowe uczestników promocji przetwarzane będą w celu realizacji usług objętych promocją.
16. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
prywatności  dostępnej  placówce  Estime  oraz  na  stronie  internetowej
http://www.estime.poznan.pl/o-nas/dane-osobowe/
17.  Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  w  placówce  Estime  oraz  na  stronie  internetowej:
www.estime.poznan.pl
18. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.


