REGULAMIN PROMOCJI
„Kupon na masaż ciała masłem Shea za 79 zł”
w STUDIO PEMODELAN

§ 1. Postanowienia ogólne
1) Regulamin określa zasady oraz warunki promocji „Zniżka 40% na masaż ciała” przez klientów
zapisujących się na messenger STUDIA PEMODELAN Sp. z o.o. (dalej: Klient).
2) Realizatorem Kuponu jest STUDIO PEMODELAN SP. ZO.O. z siedzibą w Warszawie (00-544)
przy ulicy Wilczej 25/8, zarejestrowana pod numerem KRS 0000632161 w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 7010604453 (dalej: Pemodelan).
3) Promocje prowadzone są w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
§ 2. Przedmiot promocji
1) Przedmiotem promocji jest „Kupon na masaż ciała masłem Shea za 79 zł”, który upoważnia
Klienta do skorzystania z jednorazowo z godzinnego masażu ciała cieplutkim masłem
Shea za 79 zł.
2) „Kupon na masaż ciała masłem Shea za 79 zł”, dlaej zwany KUPONEM, można wykorzystać na
zabiegi w PEMODELANw Gabinecie Zdrowego Ciała przy ul. Wilczej 25 lok. 8 w Warszawie.
3) KUPON nie podlega wymianie na nominały pieniężne.
4) Oferta stanowiąca przedmiot promocji nie łączy się z innymi promocjami, w tym ujętymi
w cenniku z hasłem Promocja i rabatami oferowanymi przez Pemodelan.
5) Do zabiegu w promocji Klient może wybrać sobie dodatkowe zabiegi z działu „dodatkowe opcje
do masażu ciała” https://pemodelan.versum.com/?trade=253396
§ 3. Zasady promocji
1) Czas trwania promocji: od 22.08.2018 do 30.03.2019r.
2) KUPON można zrealizować w okresie 2 miesięce od daty jego otrzymania.
3) Warunkiem otrzymania przez Klienta KUPONU jest zgoda na wysłanie KUPONU za
pośrednictwem messengera.
4) KUPON zostanie przesłana do Klienta za pośrednictwem messengera.
5) Klient, który nie posiada messengera, aby skorzystać z tej zniżki musi wcześniej zainstalować
Messengera w pełnej wersji.
6) Warunkiem skorzystania przez KlUPONU jest podanie jego numeru w „uwagach” przy
zapisywaniu się na wizytę oraz dokonanie płatności za zabieg, w terminie określonym w pkt 2
niniejszego paragrafu oraz §5 pkt 2.
7) Personel PEMODELAN nie ma obowiązku informowania Klientów o możliwości skorzystania
z promocji, bez wyraźnego powołania się przez Klienta na daną Promocję.
8) Wszelkie usługi oferowane w ramach niniejszej promocji, są tej samej jakości co analogiczne
usługi nieobjęte promocją.
§ 4. Reklamacja
1) Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie
w formie pisemnej, listem poleconym na adres Studia Pemodelan Sp. z o.o. najpóźniej
w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
2) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

3) Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.
§5. Dane osobowe
1) W celu prawidłowego wykonania zabiegu przez Studio Pemodelan Sp. z o.o., Klient powierza
Studio Pemodelan Sp. zo.o., która jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu
Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
powierza Studio Pemodelan z o.o. przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych
przetwarzanych w systemie informatycznym Studio Pemodelan Sp. z o.o., w zakresie ich
opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
2) Klient korzystający z promocji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Studio Pemodelan Sp. z o.o. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych
osobowych
§ 6. Postanowienia końcowe
1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.008.2018r.
2) Brak realizacji kodu promocyjnego, zgodnie z terminem określonym w §3 niniejszego
niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy
do wystąpienia jej posiadacza wobec Pemodelan z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
3) Każdy Posiadacz biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
4) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pemodelan.pl oraz w gabinecie
Pemodelan.
5) Pemodelan zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod
warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez uczestników promocji
w trakcie jej trwania.
6) Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie www.pemodelan.pl.
7) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych
z daną Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Pemodelan.

