REGULAMIN PROMOCJI „Zdrowie na wiosnę”
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Promocja zniżki dla produktu Medium+ w sklepie internetowym MediStore.com.pl (zwana dalej
„Promocją”) jest organizowana przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 96 (zwanym dalej „Organizatorem”).
2. Promocja dotyczy produktu Medium+ z oferty Indywidualnej Opieki Medycznej oferowanej przez
Organizatora w sklepie internetowym MediStore.com.pl.
§ 2. Czas trwania Promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 20 marca 2019 r. i trwa do dnia 15 kwietnia 2019 r. włącznie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia Promocji, a także jej skrócenia bez podania przyczyny.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktu Medium+ w sklepie Organizatora.
2. Promocja dotyczy nowych Klientów Medicover i/lub Uprawnionych, tzn. takich, którzy w ciągu ostatnich
6 miesięcy do dnia zawarcia umowy w ramach niniejszej Promocji:
a. nie mieli podpisanej innej umowy indywidualnej z Medicover Sp. z o.o. lub Medicover Försäkrings
AB (publ.) Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce,
b. nie byli objęci opieką w ramach umowy indywidualnej przez Medicover Sp. z o.o. lub Medicover
Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce,
.
§ 4. Przedmiot Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest zniżka na zakup produktu Medium+ z oferty Indywidualnej Opieki Medycznej
oferowanej przez Organizatora, w sklepie internetowym MediStore.com.pl.
2. Przedmiot promocji umożliwia zakup produktu Medium+ w cenie promocyjnej 1682 zł.
3. Przedmiot promocji odnosi się jedynie do ceny produktu i nie uwzględnia innych poniesionych kosztów
zakupu produktu.
4. Przedmiot Promocji łączy się z rabatem rodzinnym oraz rabatem za płatność roczną.
5. Przedmiot Promocji nie łączy się z innymi rabatami niż wskazanymi w § 4. pkt. 4. i innymi akcjami
promocyjnymi.
6. W ramach jednej umowy opieką mogą być objęte 2 osoby dorosłe oraz dzieci do 18 lat.
§ 5. Postępowanie w sprawach skarg i zażaleń
Skargi są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia
osoba, która je złożyła, jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Skargi mogą być składane
telefonicznie pod numerem 500 900 500 lub drogą elektroniczną na adres: dok@medicover.pl
Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać
jego postanowień.

