
Regulamin promocji Karta stałego pacjenta:

1. Karta stałego pacjenta upoważnia pacjentów LAS-MED REHABILITACJA do korzystania

z usług masażu leczniczego i terapii indywidualnej na promocyjnych warunkach. 

2.  Karta  stałego  pacjenta  obowiązuje  wyłącznie  przy  wykupieniu  masażu  lub  terapii

indywidualnej 30 minut, 45 minut i 60 minut. 

3.  Kartę  stałego  pacjenta  otrzymuje  pacjent  od  personelu  przychodni  przy  pierwszym

zabiegu, po wykorzystaniu 10-go zabiegu z posiadanej karty lub na życzenie.

4.  Karta  stałego  pacjenta posiada  unikalny  numer  oraz  datę  wydania  i  podpis  osoby

wydającej. Karty bez wszystkich wymienionych danych nie będą honorowane. 

5. Karta stałego pacjenta ważna jest przez 6 m-cy od daty jej wydania.

6. Zbierać  pieczątki,  jak  również  wykorzystać  zabieg  masażu  oraz  terapii  indywidualnej

za 1 grosz, można wyłącznie w czasie ważności karty. 

7. Karta stałego pacjenta jest kartą na okaziciela.

8. Jeden pacjent może posiadać dowolną ilość Kart stałego pacjenta.

9. Ilość pieczątek z różnych Kart stałego pacjenta nie sumuje się.

10. Za każde 15 minut masażu i terapii indywidualnej pacjent otrzymuje na Karcie stałego

pacjenta jedną pieczątkę.

11. Pieczątki  za wykupiony zabieg otrzymać można wyłącznie po okazaniu  Karty stałego

pacjenta w rejestracji przychodni przy regulowaniu płatności za zabieg. Zaległe pieczątki

nie są uzupełniane w późniejszym terminie.

12.  Po  zapełnieniu  wszystkich  wolnych  pól  na  Karcie  stałego  pacjenta,  pacjentowi

przysługuje prawo do 10-go zabiegu 30 minut za 1 grosz, w dogodnym dla niego terminie.

13. Dopuszcza się skorzystanie przez pacjenta z masażu lub terapii indywidualnej 45 minut lub

    60  minut  wykorzystując  przysługujący  30-to  minutowy  zabieg  za  1  grosz,  wyłącznie

  po dokonaniu dopłaty wg obowiązującego cennika. 

14. Pacjent może skorzystać jednoczasowo maksymalnie z dwóch zabiegów za 1 grosz (masaż

  lub terapia indywidualna 60 minut).

15. Karta stałego pacjenta z kompletem pieczątek zostaje zatrzymana przez personel  

    przychodni w momencie wykorzystania przez pacjenta przysługującego zabiegu 30 minut

 za 1 grosz. 

16. Karty stałego pacjenta, które zostały zmienione, przerobione, zamazane lub skserowane

      nie będą honorowane. 

17. Promocja na powyższych warunkach obowiązuje do czasu zmiany jej zasad lub odwołania.

Zapraszamy do skorzystania z promocji!
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