
REGULAMIN 

REALIZACJI KUPONÓW ZNIŻKOWYCH NA USŁUGI  
W BEAUTY CLINICS GRAVITAN 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa 
się realizacja kuponów ze zniżką 15% i 20% na usługi Beauty Clinics Gravitan 
(Promocja). 

2. Organizatorem Promocji jest Gravitan Poland Sp. z o.o., ul. Brzozowa 20, 05-
807 Podkowa Leśna, KRS 0000349681 (Organizator). 

3. Uczestnikiem Promocji może być zarówno osoba nie będąca  Klientem 
Gravitan Health and Sports Clubs, jak również Klubowicz, będący posiadaczem 
karnetu na podstawie podpisanej umowy z Organizatorem (Uczestnik). 

 
 

§ 2 

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW 

1. Kupony można realizować we wszystkich placówkach Beauty Clinics Gravitan w 
godzinach ich otwarcia. Rezerwacje na zabiegi należy zgłaszać telefonicznie. 
Kupony obowiązują na zabiegi manualne 15 % i zabiegi z wykorzystanie 
urządzeń 20%. Przykładowe zabiegi zostały wyszczególnione w dalszej części 
regulaminu. 

 

 



2. Podział zabiegów do kart rabatowych: 
 

Zabiegi manualne (15% zniżki): 

• Oczyszczanie Manualne 

• Masaż Twarzy z ampułką 

• Maski 

• Ampułki 

• Manicure i Pedicure 

• Wszystkie Masaże, także Bańka Chińska 

• Zabiegi Klapp Cosmetics na twarz i ciało 

• Peelingi na twarz i ciało 

•  Kwasy 

• Henna i regulacja 

• Depilacja paskowa i bezpaskowa Lycon 
 

 Zabiegi z wykorzystaniem urządzeń (20% zniżki): 

• Exilis na twarz i ciało 

• Liposculpture 

• Mikrodermabrazja 

• Mezoterapia Bezigłowa 

• Mezoterapia Igłowa 

• Starvac 

• Laser 

• Bellgance 



 

§ 3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje od 01.06.2013 do odwołania. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym 

momencie, bez konieczności podania przyczyny. 
3. Wszelkie inne materiały reklamowe i promocyjne związane z Promocją mają 

charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia 
niniejszego regulaminu. 

4. Przedmiotowa promocja, której warunki zostały określone w niniejszym 
Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami). 

5. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie 
Organizatora. 

 


