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REGULAMIN PROMOCJI 
 

Pakiet badań funkcji wątroby 
 

02.08.2018-31.08.2018 
 

1. Postanowienia ogólne: 
 
1.1     Nazwa promocji: Pakiet badań funkcji wątroby 
1.2 Organizatorem promocji jest BetaMed S.A z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 

100A/802, NIP 634-281-37-03, REGON 243115255. 
 
 

2. Warunki korzystania z promocji: 
 
2.1     Czas trwania promocji: 02.08.2018-31.08.2018 

  
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – BetaMed S.A, ul. Racławicka 20A, 41-506 

Chorzów. 
 
2.3 Oferta skierowana jest do osób pełnoletnich. 
 

 

3. Szczegółowe warunki promocji: 
 
3.1 Promocja polega na zakupie Pakietu badań funkcji wątroby dostępnych  

w Centrum Medycznym BetaMed S.A. 
 
3.2 Cena promocyjna badania w okresie trwania promocji wynosi 159 zł.  

 Cena regularna według cennika - 199 zł. 

 

3.3. Klient może skorzystać z zakupu pakietu wielokrotnie. 

 

3.4. Badania przeprowadzane są w Punkcie Pobrań w BetaMed S.A. ul. Racławicka 20A,  

 41-500 Chorzów 

 

3.5.  W/w pakiet może być zakupiony w formie vouchera i zrealizowany w okresie 6 miesięcy od  

 daty wystawienia vouchera. 
 

4. Inne postanowienia: 
 
4.1 Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta 

z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 
 
4.2.1 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w BetaMed S.A w Chorzowie, w 

formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia promocji albo przesłać na adres 
BetaMed S.A w Chorzowie, ul. Racławicka 20A. 

 
4.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię 

i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. 
 
4.4 Regulamin promocji dostępny jest w BetaMed S.A w Chorzowie, ul. Racławicka 20A i 

na www.betamed.pl. 

 
4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

http://www.betamed.pl/
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4.6 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania 

promocji, ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania 

promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej 

BetaMed S.A. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego 

Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie 

wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają 

zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia 

zmiany. 

 

4.7 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją 
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

 

Chorzów, 02.08.2018
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