
Regulamin sprzedaży Voucherów Rehabilitacyjnych 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów 
Rehabilitacyjnych. 
2. Sprzedaż jest organizowana przez Żaneta Gałecka – Szczerba Rehabilitacja z 
siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. J. Chełmońskiego 3, NIP 593-214-22-21 (dalej 
„Organizator”). 
 
II. DEFINICJE 
a) Voucher Rehabilitacyjny – dokument wystawiony przez Organizatora, 
umożliwiający realizację określonych usług rehabilitacyjnych, świadczonych przez 
Organizatora, szczegółowo opisanych na stronie www organizatora pod adresem 
www.c7med.pl. 
b) Kupujący – osoba fizyczna, która otrzymuje od Sprzedającego Voucher po 
zrealizowaniu płatności określonej w niniejszym Regulaminie 
c) Użytkownik – posiadacz Vouchera 
d) Realizacja Vouchera – wymiana przez osobę dysponującą Voucherem na 
oferowane przez Organizatora usługi rehabilitacyjne. 
III. WARUNKI OGÓLNE 
1. Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią 
Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego 
postanowień. 
2. W ramach vouchera realizowane są zabiegi masażu, fizykoterapii, kinezyterapii 
oraz usuwania/redukcji cellulitu. 
3. Ceny zabiegów finansowane voucherem ustalane są na podstawie aktualnie 
obowiązującego cennika Centrum Rehabilitacji c7med, dostępnego na stronie 
www.c7med.pl 
4. Voucher można zakupić bezpośrednio w gabinetach Organizatora bądź zamówić 
poprzez wypełnienie formularza na stronie www Organizatora: 
http://www.c7med.pl/vouchery-rehabilitacyjne/ 
5. Voucher może być realizowany wyłącznie w gabinetach organizatora znajdujących 
się w Pruszczu Gdańskim ul. J. Chełmońskiego 3 oraz w Sopocie ul . Kolberga 7. 
6. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest opłacenie vouchera – przelewem na 
konto lub gotówką, okazanie fizjoterapeucie, przed wykonaniem usługi, specjalnego 
kodu, przesłanego przez Organizatora w trakcie procesu zakupu. 
7. Użytkownik przed realizacją Vouchera jest zobowiązany do rezerwacji terminu 
wizyty pod numerem telefonu: 509-406-576 lub poprzez formularz kontaktowy na 
stronie www.c7med.pl 
8. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jednorazowo tzn. jednym Voucherem 
nie można kilkukrotnie opłacić wybranych usług. 
9. Voucher można kupić na określone kwoty tj. 500 zł (słownie pięćset zł 0/100), 200 
zł (słownie dwieście zł 0/100), 100 zł (słownie sto zł 0/100) oraz 50 zł (słownie 
pięćdziesiąt zł 0/100). 
13. Vouchery można sumować. 
14. Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. 
15. Każdy Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może 
go podarować komukolwiek w ramach prezentu. 
IV. Ważność Vouchera 
1. Voucher jest ważny w bezterminowo. 
 

http://www.c7med.pl/


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.c7med.pl. 
2. Regulamin został opublikowany w dniu 27.11.2017 roku. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą 
na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie www.c7med.pl. Zmiana 
Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez 
jej publikację na stronie internetowej www.c7med.pl. 
4. Wszelkie informacje dodatkowe można się uzyskać pod numerem telefonu 
+48509406576 lub na stronie www.c7med.pl. 
5. Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie Żaneta Gałecka – Szczerba 
Rehabilitacja odpowiada ta firma. W firmie Żaneta Gałecka – Szczerba Rehabilitacja 
obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony 
danych osobowych. 


