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POTWIERDZENIE ZAKUPU PAKIETU

„KUPUJĄC SERIĘ ZABIEGÓW ZAPŁACISZ MNIEJ”

NAZWA RODZAJOWA PAKIETU LICZBA ZABIEGÓW

Karboksyterapia* 5* 10* 15*

Oxygeneo* (Basic, Complex, Premium) 5*

Epilacja* 3*

Endermologia* 3* 6* 10*

Lampy LED* 5* 10* 15*

Pakiet Q-Switch nieablacyjny – twarz* 3*

Mikronakłuwanie skóry twarzy* 3* 5*

______________________________ 
DATA I PODPIS KUPUJĄCEGO

______________________________ 
PODPIS PRACOWNIKA RECEPCJI

_______________________________________________________________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO

_______________________________________________________________________________________________ 
ADFRES ZAMIESZKANIA

____________________ 
PESEL LUB DATA URODZENIA

____________________ 
TELEFON KONTAKTOWY

____________________ 
NUMER MRN

Kupujący niniejszym potwierdza, że przed wykupieniem pakietu otrzymał egzemplarz regulaminu sprzedaży pakietów 
Centrum Zdrowej Skóry „Kupując serię zabiegów płacisz mniej”, wersja 1/2018.

Sprzedawca: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa

Kupujący:

*niepotrzebne skreślić
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REGULAMIN
SPRZEDAŻY KWOTOWYCH PAKIETÓW CENTRUM ZDROWEJ SKÓRY

„KUPUJĄC SERIĘ ZABIEGÓW ZAPŁACISZ MNIEJ” / WERSJA 1/2017

§ 1.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy pakietu opieki medycznej pod na-
zwą „Kupując serię zabiegów płacisz mniej”. Sprzedawcą pakietu jest Centrum Medyczne Damiana Holding sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000189581.

§ 2.

Przez zakup pakietu kupujący nabywa prawo do korzystania z usług zakładu leczniczego pod nazwą „Centrum 
Zdrowej Skóry”, przy ul. Racławickiej 27 w Warszawie, za zniżką w stosunku do ceny cennikowej sprzedawcy.

§ 3.

1. Kupujący może kupić następujące pakiety różniące się zawartością oraz ceną według następującej tabelki.

2. W przypadku pakietu Endermologia 6/10 zabiegów kostium Endermowear (jedną sztukę) dostarcza sprze-
dawca bez dodatkowej odpłatności.

§ 4.

Przed zakupem pakietu, kupujący otrzyma tekst niniejszego regulaminu za pokwitowaniem.

§ 5.

Przy zawarciu umowy kupujący podpisze dwa egzemplarze potwierdzenia zakupu.

PEŁNA NAZWA PAKIETU
CENA PAKIETU 

(W ZŁ)
RÓŻNICA W STOSUNKU DO 
CENY CENNIKOWEJ (W ZŁ)

Karboksyterapia 5 zabiegów 1.125 -125

Karboksyterapia 10 zabiegów 2.125 -375

Karboksyterapia 15 zabiegów 2.813 -937

Oxygeneo Basic 5 zabiegów 900 -100

Oxygeneo Complex 5 zabiegów 1.125 -125

Oxygeneo Premium 5 zabiegów 1.440 -160

Endermologia 3 zabiegów 660 -90

Endermologia 6 zabiegów 1.350 -150

Endermologia 10 zabiegów 2.100 -400

Lampy LED 5 zabiegów 360 -40

Lampy LED 10 zabiegów 640 -160

Lampy LED 15 zabiegów 900 -300

Q-Switch nieablacyjny twarzy –  3 zabiegi 2.160 -540

Mikronakłuwanie skóry twarzy – 3 zabiegi 1.890 -180

Mikronakłuwanie skóry twarzy – 5 zabiegów 2.980 -470
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REGULAMIN
SPRZEDAŻY KWOTOWYCH PAKIETÓW CENTRUM ZDROWEJ SKÓRY

„KUPUJĄC SERIĘ ZABIEGÓW ZAPŁACISZ MNIEJ” / WERSJA 1/2017

§ 6.

1. Rozpoczęcie korzystania z pakietu przez kupującego może nastąpić natychmiast po zapłacie ceny zakupu.

2. W przypadku zakupu online możliwość korzystania z pakietu powstaje po upływie trzech dni roboczych 
następujących po dacie płatności.

3. W  celu korzystania z  pakietu kupujący powinien zapisać się na zabieg telefonicznie pod numerem 
602 300 011 lub w osobiście Centrum Zdrowej Skóry.

4. Kupujący obowiązany jest podpisać pisemne oświadczenie o udzieleniu zgody na wykonanie zabiegu za-
wartego w pakiecie.

§ 7.

Z pakietów można korzystać w okresie:

• endermologii 3 zabiegów – 1 miesiąca
• endermologii 6 zabiegów  – 2 miesięcy
• endermologii 10 zabiegów  – 4 miesięcy
• oxygeneo Basic 5 zabiegów – 2 miesięcy
• oxygeneo Complex 5 zabiegów – 2 miesięcy
• oxygeneo Premium 5 zabiegów – 2 miesięcy
• pozostałe pakiety – 12 miesięcy

od daty zakupu. Po upływie tego terminu środki niewykorzystane w ramach pakietu nie podlegają zwrotowi..

§ 8.

Kupujący ma prawo, w okresie obowiązywania pakietu, zwrócić pakiet, jeżeli nie rozpoczął korzystania z usług 
nim objętych. W sprawie zwrotu pakietu należy zwrócić się pocztą elektroniczną na adres dak@damian.pl. 
Sprzedawca zwróci cenę zakupu w nominalnej wysokości w terminie 14 dni roboczych. Pakiet wygasa z chwilą 
podania przez kupującego numeru rachunku bankowego do zwrotu ceny, o ile nie wygasł wcześniej w związ-
ku z upływem okresu obowiązywania pakietu.

§ 9.

W przypadku, gdy występują przeciwwskazania medyczne do wykonania zabiegu objętego pakietem, kupu-
jący może zwrócić pakiet, przedstawiając dowód w postaci zaświadczenia lekarskiego lub innej dokumentacji 
medycznej. Kupujący otrzyma wówczas zwrot uiszczonej ceny, pomniejszonej o koszt wykorzystanych zabie-
gów według cennika sprzedawcy. Decyzję o dokonaniu zwrotu podejmuje Kierownik Centrum Zdrowej Skóry 
w terminie 30 dni roboczych od daty przedstawienia stosownej dokumentacji medycznej.

§ 10.

1. Informacje dotyczące produktu są dostępne na stronie www.damian.pl pod numerem telefonu 
(22) 566 22 22 oraz w recepcjach placówek sprzedawcy.

2. Aktualny cennik sprzedawcy dostępny jest w recepcji Centrum Zdrowej Skóry.

§ 11.

Reklamacje należy kierować na adres: reklamacje@damian.pl lub na pisemnie na adres Centrum Zdrowej Skó-
ry. 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 nie przedstawił informacji umożliwiających 
rozpoznanie reklamacji. W takim wypadku zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji. Termin ten rozpocz-
nie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez skarżącego.

§ 12.

Niniejszy regulamin stosuje się do zakupów dokonanych od 1 października 2017 r.


