
REGULAMIN VOUCHER 

„Edycja Black Elegant” 

1. Organizatorem akcji voucher „Edycja Black Elegant”  (Akcja EPE)  jest Prywatna 
Praktyka Lekarska Magdalena Kędzia, ul. Szosa Chełmińska 172, 87-100 Toruń 
(Organizator).

2. W Akcja EPE uczestniczy gabinet medycyny estetycznej Estetic Med Kędzia, ul. 
Szosa Chełmińska 172, 87-100 Toruń (Gabinet Organizatora).

3. Akcja EPE trwa do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania voucherów „Edycja Black 
Elegant”

4. Akcja EPE skierowana jest do osób pełnoletnich dokonujących zakupu usług w 
Gabinecie Organizatora (Uczestnik/czka).

5. Uczestnik/czka Akcji EPE dokonuje przedpłaty na rzecz usług wykonywanych w 
Gabinecie Organizatora. Kwota przedpłaty równa się kwocie vouchera. Po dokonaniu 
opłaty otrzymuje voucher z wpisana kwotą, terminem realizacji i podpisem lek. med. 
Magdaleny Kędzi.

6. Voucher można przekazać dowolnej osobie pełnoletniej do zrealizowania w Gabinecie 
Organizatora.

7. Kwota przedpłaty równa się kwocie vouchera.

8. Nie wliczają się do Akcji EPE wizyty konsultacyjne bezpłatne.

9. Uczestnik/czka Akcji EPE może wykonać dowolny zabieg w kwocie równej kwocie 
vouchera lub wyższej po dopłacie różnicy.

10. Usługa będzie wykonana po przekazaniu Organizatorowi vouchera biorącego udział 
w Akcji EPE spełniającymi wymagania z punktu 5. Uczestnik może zrealizować 
dowolną liczbę voucherów biorących udział w Akcji EPE.

11. Wykonanie usługi w ramach Akcji EPE wymaga wcześniejszego umówienia terminu 
i godziny poprzez udostępnione przez Organizatora kanały komunikacji (telefon, 
rejestracja on-line, osobiście).

12. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia voucherów uszkodzonych lub budzących 
wątpliwości co do ich autentyczności.

13. Organizator ma prawo odmowy w przypadku występowania przeciwskazań do 
wykonania usług oferowanych w ramach Gabinetu Organizatora.

14. Regulamin „Akcji EPE” dostępny jest na fanpage Estetic Med Kędzia
https://www.facebook.com/EsteticMedKedzia/ w zakładce Notatki, na stronie
https://esteticmedkedzia.pl/ oraz w Gabinecie Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu Akcja EPE, z 
poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Akcja EPE.

https://www.facebook.com/EsteticMedKedzia/
https://esteticmedkedzia.pl/


Zmiany regulaminu ogłaszane będą na fanpage Estetic Med Kędzia  
https://www.facebook.com/EsteticMedKedzia/ i  na stronie https://esteticmedkedzia.pl/. 
Zmiany wejdą w życie z dniem ogłoszenia. 

16. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w Gabinecie Organizatora lub na adres 
kontakt@esteticmedkedzia.pl.
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