OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY PAKIETÓW KWOTOWYCH CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ „KUPUJĄC SERIĘ ZABIEGÓW
PŁACISZ MNIEJ” W MEDISTORE, WERSJA 2/2021
§ 1. Niniejsze ogólne warunki określają prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy pakietu usług medycyny estetycznej pod
nazwą „Kupując serię zabiegów płacisz mniej”, wskazanego bliżej w § 2 i 3, zakupionego w sklepie internetowym MediStore,
zwanego dalej pakietem. Sprzedawcą pakietu jest Medicover sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000021314.
§ 2. Przez zakup pakietu kupujący nabywa prawo do korzystania z usługi pod nazwą „Endermologia” zakładu leczniczego pod
nazwą „Centrum Medycyny Estetycznej”, przy ul. Placu Konesera 10a w Warszawie, prowadzonego przez Centrum Medyczne
Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000189581, zwaną
dalej Damiana.
§ 3. 1. Kupujący może kupić następujące pakiety różniące się liczbą zabiegów oraz okresem obowiązywania według następującej
tabelki.
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2. Kostium Endermowear (jedną sztukę) dostarcza Damiana bez dodatkowej odpłatności.
§ 4. Zakup pakietu możliwy jest po akceptacji tekstu niniejszego regulaminu za pomocą zaznaczenia odpowiedniej kratki.
§ 5. 1. Rozpoczęcie korzystania z pakietu może nastąpić po upływie trzech dni roboczych następujących po zapłacie ceny zakupu.
2. W celu skorzystania z pakietu należy:
1) zapisać się na zabieg telefonicznie pod numerem 602 300 011 lub osobiście w Centrum Medycyny Estetycznej;
2) stawić się w uzgodnionym terminie i miejscu albo poinformować telefonicznie o rezygnacji z usługi nie później niż 24 godziny
przed umówionym terminem jej wykonania;
3) okazać dokument potwierdzający tożsamość;
4) przestrzegać postanowień regulaminu organizacyjnego Damiana;
5) stosować się do otrzymanych wskazówek co do sposobu przygotowania do zabiegu;
6) złożyć pisemne oświadczenie o udzieleniu zgody na wykonanie zabiegu zawartego w pakiecie.
§ 6. Z pakietu można korzystać w okresie obowiązywania liczonego od daty zakupu. Po upływie tego terminu środki
niewykorzystane w ramach pakietu nie podlegają zwrotowi.
§ 7. Aktualny cennik Damiana dostępny jest w recepcji Centrum Medycyny Estetycznej.
§ 8. Kupujący ma prawo uzyskać od Damiana informację o wysokości niewykorzystanych środków na pakiecie.
§ 9. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu pakietu, przewidziane w regulaminie sklepu internetowego
MediStore. Prawo to wygasa w przypadku skorzystania z choćby jednej usługi Damiana w ramach pakietu.
§ 10. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adresy: reklamacje@damian.pl, dok@medicover.pl lub pisemnie na
adres Centrum Medycyny Estetycznej. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten nie
biegnie, jeśli skarżący nie wykazał umocowania do działania w imieniu kupującego lub osoby upoważnionej do korzystania z
pakietu lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji. W takim wypadku zostanie wezwany do
uzupełnienia reklamacji. Termin ten rozpocznie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez skarżącego.

