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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„ BLACK FRIDAY. ” 

(dalej : „Regulamin”) 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pt. 

„BLACK FRIDAY ” (dalej: „Akcja Promocyjna”) polegającej na możliwości zakupu przez 

Uczestnika bonów promocyjnych (dalej: „Bony”) wskazanych w treści niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest CITY & LIFE SP. Z O.O. (dalej: „Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 22.11.2021 godz 12.00 a termin końcowy Akcji 

Promocyjnej upływa z dniem 31.12.2021 godz 24.00 . 

4. Oferta jest dedykowana do lekarzy stomatologów. Uczestnikiem może być osoba prawna 

posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, która ma zamiar zakupu produktów objętych niniejszą Akcją 

Promocyjną posiadająca w swoim przedmiocie działalności kody PKD związane z usługami 

stomatologicznymi. 

5. Korzystając z Akcji Promocyjnej Uczestnik Akcji Promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) akceptuje 

treść niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2. 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 

2. Do uzyskania podczas Akcji Promocyjnej są przewidziane następujące Bony: 

a) Bon 50 koron Zr pełen kontur płatne z góry – koszt: 11.500,00 zł; 

b) Bon 50 koron Zr pełen kontur płatne w trakcie – koszt: 12.500,00 zł; 

c) Bon 100 koron Zr pełen kontur płatne z góry – koszt: 30.000,00 zł; 

d) Bon 100 koron Zr pełen kontur płatne w trakcie 25.000,00 zł; 

e) Bon 50 koron emax/amber płatne z góry – koszt: 15.000,00 zł; 

f) Bon 50 koron emax/amber płatne w trakcie – koszt: 16.500,00 zł; 

g) Bon 100 koron emax/amber płatne z góry – koszt: 30.000,00 zł; 

h) Bon 100 koron emax/amber płatne w trakcie – koszt: 33.000,00 zł. 

3. Zakup Bonu przez Uczestnika uprawnia Uczestnika do składania zamówień u Organizatora w 

przedmiocie zakupu u Organizatora usług protetycznych lub produktów. Zakres usług i 

produktów przewidziany jest każdorazowo w treści Bonu. Tryb składania zamówień na usługi 
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i produkty, na które został wystawiony Bon i terminy realizacji uregulowane są na stronie 

https://wda.dental/do-pobrania 

4. Akcja Promocyjna przewiduje dwa rodzaje Bonów: Bon płatny z góry i Bon płatny w trakcie. 

Bon płatny z góry i Bon płatny w trakcie są zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu 

„Bonami”. Bon płatny z góry oznacza obowiązek dokonania płatności przez Uczestnika z 

momentem zakupu Bonu. Bon płatny w trakcie oznacza, iż w momencie wydania Bonu 

Uczestnik nie dokonuje płatności za ten Bon, zaś płatność dokonywana jest na bieżąco, po 

zrealizowaniu przez Organizatora zamówionych usług. 

5. Zakup Bonu płatnego z góry możliwy jest jedynie w czasie trwania Akcji Promocyjnej, a jego 

realizacja możliwa jest jedynie w okresie 12 miesięcy od momentu zakupu Bonu przez 

Uczestnika. Poprzez realizację zamówienia rozumie się złożenie przez Uczestnika zamówienia 

na usługę protetyczną, której dotyczy Bon płatny z góry. Zamówienia złożone przez Uczestnika 

po upływie 12 miesięcy od dnia wydania Bonu płatnego z góry oznacza, iż usługa nie zostanie 

zrealizowana, zaś Uczestnik nie ma prawa żądać zwrotu równowartości zakupionego Bonu 

płatnego z góry. 

6. W przypadku błędów w treści Bonów pierwszeństwo mają regulacje zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

7. W przypadku, gdy przedstawiony Organizatorowi do realizacji Bon powoduje uzasadnione 

wątpliwości, co do jego autentyczności, bądź stanowi powielony użyty wcześniej Bon, 

Organizator jest uprawniony do zatrzymania takiego Bonu, zaś Uczestnik nie ma prawa 

zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tytułu zatrzymania takiego Bonu. Wzór Bonu stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu. Ustalenie autentyczności należy do Organizatora. 

8. Uczestnik obowiązany jest poinformować Organizatora o chęci skorzystania z Bonu, najpóźniej 

w chwili rozpoczęcia procedury zapłaty za wybrany towar (dotyczy Bonów płatnych w trakcie). 

9. Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

10. Zabronione jest powielanie Bonów i fałszowanie ich w jakikolwiek sposób oraz przy 

zastosowaniu jakichkolwiek technik. W każdym takim przypadku Organizator podejmie 

właściwe kroki prawne, z zawiadomienie właściwych organów ścigania włącznie. 

11. Bon nie łączą się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi u Organizatora. 

12. Bony nie obejmują ceny za model drukowany oraz kosztów transportu produktu. 

 

§ 3. 

WARUNKI ZWROTU USŁUGI 

1. Usługa lub produkt zakupione w ramach Akcji Promocyjnej nie podlegają jakiejkolwiek 

zamianie albo anulowaniu, za wyjątkiem zgłoszenia uzasadnionej reklamacji jakościowej tej 

usługi lub produktu W przypadku uzasadnionej reklamacji zastosowanie mają następujące 

https://wda.dental/do-pobrania
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zasady opisane pod linkiem: https://wda.dental/wp-

content/uploads/2020/12/zasadygwarancjipowierzanej.pdf 

2. Podstawą ewentualnych reklamacji jest pisemny dowód zakupu usługi wystawiony przez 

Organizatora. 

3. W przypadku anulowania bądź zamiany usługi lub produktu zakupionej w ramach Akcji 

Promocyjnej w wyniku pozytywnego rozpoznania reklamacji Uczestnika, Uczestnik Akcji 

Promocyjnej ma obowiązek zwrócić niezwłocznie Bon, który otrzymał, chyba że Bon został już 

przez niego w całości wykorzystany. 

§ 4. 

SKARGI 

1. Wszelkie ewentualne skargi odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane 

wyłącznie pisemnie, listem poleconym doręczonym na adres Organizatora z dopiskiem „Skarga 

– Bon na usługę …………………………….. o wartości …. zł” w terminie 7 dni od dnia 

realizacji usługi/zakupu produktu lub usiłowania realizacji usługi/zakupu produktu. 

2. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, bądź nazwę Uczestnika, dokładny adres do 

korespondencji oraz dokładny opis przyczyny skargi. 

3. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od otrzymania listu poleconego. Uczestnik 

zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres 

korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze. 

4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. 

 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie https://wda.dental/ 

2.  Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę przeprowadzenia Akcji 

Promocyjnej. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie 

stanowią podstawy reklamacji. 

3. Wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania 

Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać od dnia 

umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji na stronie https://wda.dental/ 

5. Organizator ma prawo odwołania lub skrócenia czasu trwania Akcji Promocyjnej w każdym 

czasie bez podawania przyczyny poprzez umieszczenie odpowiedniej, pisemnej informacji na 

stronie https://wda.dental/ 

 

Załącznik: 

- wzór Bonu 
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