Centrum Medyczne Gabos sp. z o. o.
Inwalidów Wojennych 79,
41-945 Piekary Śląskie

REGULAMIN VOUCHER NA MASAŻE
§ 1. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:
1. Gabos – Centrum Medyczne Gabos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243937.
2. Beneficjent – osoba uprawniona do skorzystania przez Klienta na podstawie Vouchera Podarunkowego przez
Klienta z Usługi. Beneficjentem Vouchera Podarunkowego jest osoba fizyczna.
3. Klient – osoba fizyczna albo prawna, która występuje jako strona oraz akceptant regulaminu.
4. Usługa – usługa medyczna objęta zakresem Vouchera Podarunkowego, znajdująca się w cenniku usług Centrum
Medycznego Gabos w dniu realizacji vouchera.
5. Zakup – zakup za pośrednictwem rejestracji stacjonarnie w Centrum Medycznym Gabos lub telefonicznie, po
dokonaniu płatności on-line.
6. Wartość vouchera upoważnia do skorzystania z oferty masaży relaksacyjnych i leczniczych z cennika usług
Centrum Medycznego Gabos.
7. Potwierdzenie zamówienia - dokument potwierdzający zawarcie umowy i datę jej zawarcia. Potwierdzenie
może ponadto zawierać: dane Klienta, dane Beneficjenta (na którego imię i nazwisko został zakupiony voucher),
nazwę Usługi, cenę Usługi, okres ważności zakupionej Usługi. Potwierdzeniem zamówienia może być w
szczególności:
a. Odrębny dokument
b. Paragon
c. Faktura VAT
d. Potwierdzenie e-mail w razie dokonania zakupu vouchera przez sieć Internet
8. Voucher Podarunkowy – voucher potwierdzający prawo Beneficjenta do skorzystania z Usługi na podstawie
niniejszego regulaminu z określonym limitem kwotowym i określonym okresem ważności.
§ 2. Miejsce korzystania
1. Voucher może być wykorzystana wyłącznie w siedzibie Centrum Medyczne Gabos ul. Inwalidów Wojennych
79, 41-940 Piekary Śląskie.
§ 3. Realizacja Usługi
1. Beneficjent może wykorzystać wartość kwotową zgromadzoną na imiennym Voucherze Podarunkowym na
Usługę medyczną znajdującą się w cenniku usług Centrum Medycznego Gabos w dniu dokonywania płatności.
Voucher Podarunkowy jest jednorazowego użytku.
2. Wartość kwotowa na voucherze nie podlega wymianie na gotówkę.
3. Beneficjent w momencie dokonywania płatności za Usługę zwraca voucher w recepcji Centrum Medycznego
Gabos (w przypadku vouchera wydrukowanego).
4. Jeżeli cena Usługi jest wyższa niż wartość kwotowa wskazana na Voucherze, Beneficjent zobowiązany jest do
dokonania dopłaty. Beneficjent ma możliwość dopłaty różnicy gotówką lub kartą płatniczą.
5. Jeżeli cena Usługi jest niższa niż wartość kwotowa wskazana na Voucherze, Gabos nie wydaje reszty, a różnica
kwotowa i jej równowartość przepada.
6. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.
7. W tym okresie Beneficjent uprawniony jest do skorzystania z Usługi. Po upływie tego okresu wartość kwotowa
wskazana na voucherze przepada.
8. Voucher podarunkowy nie łączy się z innymi promocjami lub akcjami promocyjnymi dostępnymi w Centrum
Medycznym Gabos.
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9. Karty Podarunkowe nie sumują się.
§ 4. Wartości
1. Vouchery podarunkowe oferowane są w wariantach:
a. 80 złotych
b. 120 złotych
§ 5. Przetwarzanie danych osobowych
1. Klient, otrzymujący Kartę Podarunkową z Centrum Medycznym Gabos oświadcza że poinformował
Beneficjenta o:
a. adresie siedziby i pełnej nazwie Centrum Medycznego Gabos Sp. z o.o. jako administratora danych tej
osoby przekazanych przez Klienta
b. celu i zakresie zbierania przez administratora danych, o których mowa w § 3 a pkt 1 źródle danych, o
których mowa w punkcie powyżej;
c. prawie dostępu Beneficjenta, jako osoby uprawnionej do treści swoich danych przetwarzanych przez
administratora danych oraz prawie do ich poprawiania;
d. Uprawnieniach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..1) - RODO2
§6 Reklamacje
1. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.
2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii
medycznych rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji na adres Centrum
Medyczne Gabos sp. z o.o.– ul. Inwalidów Wojennych 79, 41-940 Piekary Śląskie bądź na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@gabos.pl
§7 Postanowienia końcowe
1. Warunkiem udzielenia świadczeń w ramach Usługi konieczna jest wcześniejsza rezerwacja świadczenia usługi
medycznej.
2. Warunkiem udzielenia świadczeń w ramach Usługi jest udzielenie przez Beneficjenta odrębnych zgód na
przetwarzanie danych osobowych.
3. Centrum Medyczne Gabos zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia świadczeń jeśli karta jest nieczytelna,
zniszczona, uszkodzona, albo zachodzą wątpliwości co do jej autentyczności.
4. Centrum Medyczne Gabos zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin w treści jak powyżej obowiązuje od dnia 7 marca 2022 roku.
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