REGULAMIN KARTY RABATOWEJ („KARTY RODZINNEJ”)

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z KARTY RODZINNEJ obowiązującej
w P.Fiwek, Ł.Fiwek Fi Clinic Gabinet Dentystyczny spółka partnerska, NIP: 5932594845
z siedzibą w Tczewie (zwane dalej Fi Clinic).
3. Użytkownikiem karty rabatowej jest osoba, która spełnia warunki jej przyznania oraz
zaakceptuje warunki regulaminu.
- KARTA RODZINNA jest kartą identyfikacyjną, nie jest kartą kredytową, płatniczą ani
bankomatową.
- KARTY RODZINNEJ może używać tylko pacjent, którego nazwisko wskazane jest
na karcie.
- Aby uzyskać KARTĘ RODZINNĄ, każda osoba z rodziny musi przyjść na wizytę w
Fi Clinic w przeciągu 3 kolejnych miesięcy.
- Pacjent zobowiązany jest zgłaszać się na wizytę kontrolną w terminie 6 miesięcy od
daty ostatniej wizyty w gabinecie. Po zakończeniu leczenia wizyty kontrolne są
bezpłatne.
4. O wydaniu karty rabatowej decyduje lekarz.
5. Zniżka może być przyznana tylko Pacjentom, którzy regulują płatności w terminie.
6. Karty rabatowe są imienne i nie mogą być odstępowane innym osobom.
7. Rabaty określone są w niniejszym egulaminie karty rodzinnej dostępnym na
www.ficlinic.pl.
8. „KARTA RODZINNA” jest przyznawana tylko w momencie jeśli cała rodzina leczy się
w Fi Clinic (minimum 2 osoby).
9. Karta rabatowa obejmuje wybrane usługi stomatologiczne
10. Karta jest ważna przez rok od daty jej wydania.
11. Karta traci ważność jeśli pacjent nie zgłosi się na umówioną wizytę lub nie odwoła
umówionej wizyty (nie dotyczy przypadków nagłych, np. pobyt w szpitalu).
12. Jeśli tylko jedna z osób z „KARTY RODZINNEJ” spełnia warunki jej przedłużenia,
zniżka jest ustalana indywidualnie z lekarzem.
13. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty rabatowej można ubiegać się o wydanie
duplikatu karty.
14. Regulamin może zostać zmieniony bez podania przyczyny.
15. Regulamin zaczyna obowiązywać od momentu jego opublikowania.
Posiadacz ważnej KARTY RODZINNEJ jest uprawniony do skorzystania z określonych
rabatów. Wykaz rabatów przysługujących posiadaczowi ważnej KARTY RODZINNEJ
znajduje się w niniejszym regulaminie oraz jest dostępny w rejestracji Fi Clinic:
-

stomatologia zachowawcza - 5%
badania i diagnostyka - 10%
profilaktyka – zabiegi higienizacyjne - 5%
dla młodzieży szkolnej i studentów 10% zniżki na stomatologię zachowawczą

