
 
REGULAMIN PROMOCJI  POD NAZWĄ „DENTIM 10 LAT RAZEM” 
(dalej zwany „Regulaminem”) 
  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. Organizatorem promocji pod nazwą „DENTIM 10 LAT.”  (dalej zwanego „Promocją”) jest Dentim 
Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, ul. Johna Baildona 12/3 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000339488, o 
numerze NIP 6391970561 kapitał zakładowy 10000 zł w całości wpłacony (dalej zwana 
„Organizatorem”). 
1.2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza ustawą z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny. 
1.3. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej 
Organizatora:  https://dentim.pl/10-lat/10-lat-dentim/ w zakładce: “10 urodziny Dentim Clinic” (dalej 
zwanej „Stroną )  
1.4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która jest lub zamierza zostać  pacjentem 
Organizatora.  Za pacjenta uważana jest każda osoba, która wykonała chociaż jeden zabieg 
stomatologiczny u Organizatora i jest zarejestrowana w bazie pacjentów „Prodentis” Organizatora.  
1.5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy 
organizacji Promocji. 
1.6. Celem Promocji jest promowanie usług Organizatora oraz pozyskanie nowych pacjentów. 
 
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE, TERMINY OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 
 
2.1. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.2. Osoba chcąca skorzystać z Promocji powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.  
2.3.Promocja  będzie ogłoszona w siedzibie Organizatora oraz na Stronie i społecznościowym portalu 
Organizatora (Facebook) 
2.4. Promocja  będzie trwała od dnia 18.10.2018r. do dnia 31.12.2018r. (zwany dalej „Okres Promocji”) 
 
 
3. WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI 
 
3.1.Promocja polega na tym, iż pierwsze 10 osób zapisujących się na którykolwiek z 10 oferowanych przez 
Organizatora zabiegów (tj. łącznie 100 osób) otrzyma kupon rabatowy w postaci 10 % zniżki na cenę 
wybranego zabiegu od ceny katalogowej.(zwany dalej Kupon) 
3.2. Zabiegami objętymi promocją są:  Dentim Clear, Overdenture, Eagle Grid, Trefoil, All-on-4, 
Insignia, Invisalign, Softveeners, Pełna Rekonstrukcja Zębów, Dentim Kids. 
3.3 Promocja nie obejmuje wizyty konsultacyjnej,  która kosztuje 200 zł. Za wizytę konsultacyjną należy 
zapłacić online zapisując się na wizytę. 
3.4. Zapisy na zabiegi w ramach trwania Promocji  przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy na 
Stronie lub w siedzibie Organizatora z ulotką promocyjną. 
3.5. Podczas zapisu należy prawidłowo wypełnić formularz i podać adres mailowy do korespondencji, aby 
umożliwić przekazanie przez Organizatora kuponu rabatowego, tym, którzy spełnią warunki Promocji.  
3.6. Osoba zapisującą się na zabieg zostaje poinformowana o wszystkich wymogach związanych z ochroną 
podanych przez nią danych osobowych i ich administratorze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapoznanie się z tymi informacjami potwierdza się podpisem tej osoby pod informacją papierową lub tez 
zaznaczeniem odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym na Stronie. 
 
 
4. KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
 



4.1.Kupony przyznawane będą według kolejności zgłoszeń/przesyłania prawidłowo wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego, o którym mowa powyżej, do wyczerpania puli. Organizator poinformuje na 
Stronie internetowej o wyczerpaniu puli kuponów rabatowych. 
4.2. O kolejności zgłoszeń decyduje chwila dotarcia zgłoszenia do działu „Rejestracja” Organizatora. 
4.3. Pracownik działu „Rejestracja” Organizatora decyduje kto spełnił warunki Promocji i informuje taką 
osobę o przyznaniu kuponu rabatowego drogą mailową.  
4.4. Rozstrzygnięcie tegoż pracownika jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  
 
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
5.1. Udział w Promocji jest dobrowolny. 
5.2. Wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji, nie przekracza jednorazowo kwoty 2000 
PLN i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, 
poz. 307).  
5.3. . Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Kuponów w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny 
lub na inne nagrody  
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Kuponu  z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub 
podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez 
Uczestnika.  
 
 
6. REKLAMACJA 
 
6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w 
terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji, na adres siedziby Organizatora z dopiskiem o treści: 
Reklamacja – Promocja... „ 10 lat Razem.” . 
6.2 Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla 
pocztowego. 
6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez 3 (trzy) osobową komisję reklamacyjną powołaną przez 
Organizatora spośród jego pracowników. 
6.5 Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 
6.6 Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
6.7 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez 
uczestnika w reklamacji. 
6.8.Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 
 
 


