REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY W CENTRUM MEDYCZNYM BABKA MEDICA
(dalej jako „Regulamin”)

§1
Definicje
1.

Realizator usług – CM Babka Medica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 19/517, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000892945 (dalej jako „Babka Medica”).
2.

Usługi medyczne – badania laboratoryjne mieszczące się w ofercie Realizatora usług wykonywane w ramach promocji

Happy Hours na badania laboratoryjne.
3.

BLACK FRIDAY – promocja, w ramach której Klient dokonujący zakupu co najmniej pięciu badań laboratoryjnych

otrzymuje Rabat.
4.

Rabat – obniżka ceny Usługi medycznej wyrażona procentowo, udzielana od aktualnie

obowiązującego

cennika

Usług medycznych Realizatora usług; Rabaty nie sumują się oraz nie mogą być wymieniane na środki pieniężne; Rabaty
obowiązują wyłącznie w dniu zakupu badań w trakcie trwania promocji.
5.

Klient – pacjent indywidualny, wyrażający chęć korzystania z promocji BLACK FRIDAY.
§2
Ogólne zasady korzystania z BLACK FRIDAY

1.

Promocja BLACK FRIDAY jest dostępna wyłącznie w dniu 26 listopada 2021r

2.

W ramach promocji BLACK FRIDAY Klient otrzymuje Rabat na wybrane badania laboratoryjne w wysokości 20% od

aktualnie obowiązującego cennika Usług medycznych.
3.

Warunkiem skorzystania z BLACK FRIDAY jest dokonanie płatności z góry za wybrane co najmniej 5 badań

laboratoryjnych oraz uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
4.

Rabat udzielany jest na badania laboratoryjne za wyjątkiem badań cytologicznych, badań wykonywanych techniką

PCR, badań histopatologicznych, posiewów oraz wymazów, badań: IMMUNOdiagDIETA, Food Detective, Nutrigenetyka, ,
diagnostyki prenatalnej, paneli oraz pakietów badań laboratoryjnych za wyjątkiem paneli alergologicznych.
5.

Rabat udzielany jest na wszystkie badania laboratoryjne przy zakupie co najmniej 5 badań laboratoryjnych, z

zastrzeżeniem §5 ust. 4.
6.

Badania laboratoryjne realizowane są w godzinach pracy Punktów Pobrań, bez uprzedniej rezerwacji terminu w

placówkach realizatora, z uwzględnieniem godzin pobrań poszczególnych badań. Informacje o godzinach otwarcia, zgodnie z
informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.babkamedica.pl.
7.

Wszystkie badania wykonywane w ramach promocji BLACK FRIDAY pobierane są tego samego dnia, a w przypadku
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konieczności dostarczenia materiału do badania, konieczne jest dostarczenie tego materiału w dniu pobrania krwi.
8.

Wyniki badań będą dostępne do odbioru zgodnie z czasem oczekiwania na wyniki poszczególnych badań

laboratoryjnych.
9.

Wyniki badań będą możliwe do odebrania w serwisie udostępnionym przez laboratorium wykonujące badania.

10.

Promocja BLACK FRIDAY nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.
§3
Miejsce realizacji usług

Z usług realizowanych w ramach promocji BLACK FRIDAY można skorzystać wyłącznie w:
1.

Centrum Medycznym Babka Medica Słomińskiego – ul. Słomińskiego 19 lok. 517, 00-195 Warszawa,

2.

Centrum Medycznym Babka Medica Wąwozowa – ul. Wąwozowa 8 lok. 5A, 02-796 Warszawa
§6
Zasady płatności

Płatności za wybrane badania laboratoryjne dokonuje się w całości w Recepcji Centrum Medycznego Babka Medica przed
realizacją usług medycznych w ramach promocji BLACK FRIDAY.
§7
Uwagi i reklamacje
1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Babka Medica w terminie 30 (trzydziestu) dni, od dnia wpływu wszystkich danych oraz
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje składa się w formie ustnej telefonicznie lub w rejestracji,
bądź w formie pisemnej wysyłając na adres: Centrum Medyczne Babka Medica, ul. Słomińskiego 19/517, 00-195 Warszawa lub
na adres mailowy reklamacje@babkamedica.pl.
2. W przypadku niewykonania, któregoś z wykupionych badań laboratoryjnych, z przyczyn niezależnych od Babka Medica,
Babka Medica zaproponuje powtórne bezpłatne wykonanie badania, bądź zwróci kwotę uprzednio poniesioną przez Klienta za
tą Usługę medyczną.
§8
Ochrona danych osobowych
Babka Medica przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO]. Więcej informacji na stronie
https://babkamedica.pl/polityka-prywatnosci/
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