
 

 

Regulamin Promocji z dnia 09 lutego 2018 roku 

Promocja „Zdobądź Nobla!” 

I. Postanowienia ogólne 
1. Promocja „Zdobądź Nobla!” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez 

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową 

z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Biały Kamień 2 lok. U4, NIP : 521-364-47-12 

(zwane dalej „Centrum“) 

2. Promocja prowadzona jest w siedzibie Centrum. 

II. Czas trwania Promocji 

1. Promocja rozpoczyna się 09 lutego 2018 r. i trwa do 31 marca 2018 r. 

2. Promocja limitowana dotyczy 18 pierwszych Pacjentów. O udziale w Promocji decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

3. Centrum zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu Promocji bez podania 

przyczyny. 

III. Przedmiot Promocji 

1. Przedmiotem Promocji jest wykonanie zabiegu implantacji przy użyciu implantu Nobel 

Active oraz wykonanie korony pełnoceramicznej u Pacjenta w promocyjnej cenie. 

2. W przypadku wykonania zabiegu implantacji jednego implantu promocyjna cena implantu 

wynosi 2500,00 zł, zaś cena korony 3500,00 zł – łącznie 6000,00 zł (koszt standardowy: 

7000,00 zł). 

3. W przypadku wykonania zabiegu implantacji dwóch i więcej implantów – u tego samego 

pacjenta lub u zaproszonego znajomego - promocyjna cena implantu wynosi 2018,00 zł, zaś 

cena korony 3500,00 zł – łącznie 5518,00 zł (koszt standardowy: 7000,00 zł). 

  



 

 

IV. Zasady promocji 

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zgłoszenie chęci udziału w Promocji przez stronę 

internetową www.impressiomed.com, stronę na Facebooku facebook.com/impressiomed lub 

zgłoszenie chęci udziału bezpośrednio pracownikowi recepcji Centrum i wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego. 

2. Po otrzymaniu formularza pracownik Centrum skontaktuje się z osobą wyrażającą chęć 

udziału w promocji w celu umówienia się na wykonanie badania tomografii stożkowej 

CBCT i wizytę konsultacyjną. Koszt badania CBCT wynosi ok. 300 zł, koszt wizyty 

konsultacyjnej wynosi 150zł. 

3. O wyniku kwalifikacji Pacjent jest informowany w trakcie wizyty konsultacyjnej. Po 

zakwalifikowaniu ustalony zostaje termin wykonania zabiegu implantacji. W przypadku 

braku możliwości leczenia za pomocą implantów Nobel Active zostaną zaproponowane 

Pacjentowi inne, alternatywne metody leczenia. 

4. Termin wykonania docelowej odbudowy protetycznej zostanie ustalony z Pacjentem. Pacjent 

zobowiązuje się do poddania się zabiegowi założenia korony implantoprotetycznej nie 

później niż 30 dni od dnia terminu wyznaczonego przez lekarza dentystę. 

5. Zamontowanie korony protetycznej jest integralną częścią promocji i warunkiem otrzymania 

gwarancji na wykonaną pracę implantoprotetyczną. W przypadku zaniechania założenia 

korony implantoprotetycznej w określonym terminie Centrum nie może wziąć 

odpowiedzialności za funkcjonowanie jedynie części pracy. 

6. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik Promocji zobowiązany jest do wyrażenia zgody 

na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Centrum oraz akceptacji 

niniejszego Regulaminu Promocji. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Centrum. 

  



 

 

V. Warunki płatności. 

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie płatności w wysokości 3500 zł przed 

zabiegiem implantacji, z czego 2500,00 zł lub 2018,00 zł (w zależności od wersji promocji – 

patrz pkt III) jest kosztem implantu a pozostała kwota stanowi zadatek na część protetyczną. 

Część pozostała do zapłaty jest płatna bezpośrednio przed założeniem korony pełnoceramicznej. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać do Centrum na piśmie wraz 

z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. 

2. Przystępując do Promocji Uczestnik przyjmuje do wiadomości treść Regulaminu 

i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Centrum oraz na stronie 

internetowej Centrum: www.impressiomed.com 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich 

interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 
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