Pakiet 5 zabiegów płatnych z góry.
Zasady współracy

1. Pakiet 5 zabiegów płatnych z góry – zwany dalej Pakiet 5 jest formą promocji cenowej w
ramach, której udzielana jest zniżka na zabiegi fizjoterapii w wysokości 10 pln za każdy
wykupiony zabieg.
2. Czas ważności pakietu wynosi 1 rok liczony od chwili dokonania płatności.
3. Sprzedawcą usługi Pakiet 5 jest Fizjoporadnia Marcin Bacia, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Piotra Michałowskiego 6/83. NIP 534 200 82 95. Zwany dalej Wykonawcą.
4. Cena usługi Pakiet 5 wynosi 600 pln
5. Całkowita suma zniżki w pakiecie równa się 50 pln.
6. Warunkiem skorzystania z usługi Pakiet 5 jest pokrycie pełnej kwoty należnej za usługę
najpóźniej w dniu pierwszej wizyty w ramach wykupionego pakietu.
7. Płatności można dokonać osobiście w miejscu wykonywania zabiegów lub przelewem na
konto Wykonawcy o numerze: 58 1050 1025 1000 0023 1649 5718
8. Wykonawca w ramach usługi Pakiet 5 zobowiązuje się do:
•

Zaplanowania oraz przeprowadzenia usług fizjoterapeutycznych w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

Kompleksowej terapii w zakresie posiadanych kompetencji, wiedzy oraz uprawnień.
Komputerowej analizy chodu
Terapii funkcjonalnej
Terapii Manualnej
Kinesiotepaingu

9. Miejscem wykonania usługi w ramach wykupionego Pakietu będzie gabinet Wykonawcy przy
PUNKT172, ul. Świętokrzyska 35, lok. 172, 20 piętro w Warszawie.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych do wykonania usługi
materiałów pomocniczych i sprzętu.
11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi z przyczyn od siebie niezależnych
takich jak: nagła awaria sprzętu, brak dostawy energii elektrycznej lub inne losowe przyczyny
uniemożliwiające bezpieczne i prawidłowe wykonanie usługi.
12. Wykonawca zobowiązuje w możliwie szybkim terminie usunąć pojawiające się przeszkody
techniczne wynikające z usterek technicznych infrastruktury zabiegowej i wykonać zaległe
zabiegi.
13. Nabywca usługi Pakiet 5 zobowiązany jest do:
1. Przychodzenia na wizyty w uzgodnionym z Wykonawcą terminie.
2. Informowania Wykonawcy o:
a) wszystkich zmianach w stanie swojego zdrowia oraz zażywanych środkach
farmakologicznych.
b) równoległym korzystaniu z usług innych specjalistów opieki medycznej.
3. Udostępniania na prośbę Wykonawcy niezbędnej dokumentacji medycznej w najszybszym
możliwym terminie.

4. Konsultowania swojego stanu zdrowia na zlecenie Wykonawcy z innymi specjalistami
medycyny.
5 . Nabywca zobowiązany jest do zachowania trzeźwości w czasie wizyty. Przyjście na wizytę
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających skutkuje odmową wykonania zabiegów
bez możliwości ich przełożenia i odpracowania.
6. Informowania Wykonawcy drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz na stronie
www.fizjoporadnia.pl o wszystkich absencjach nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem
planowanej wizyty.
Dane kontaktowe Wykonawcy:
Numer telefonu: 510 971 426
Adres e-mail: kontakt@fizjoporadnia.pl
7. Nie odwołanie wizyty w granicznym terminie 24 godzin przed planowanym zabiegiem,
uznawane będzie za zabieg wykonany.
W określonych przypadkach losowych: choroba, śmierć osoby bliskiej, wypadki
komunikacyjne itp. nie odbyte wizyty będą odpracowane.
14. Rezygnacja z usługi
1. Nabywcy przysługuje prawo do rezygnacji z usług w dowolnie wybranym terminie. Rezygnacja
może mieć formę ustną lub pisemną i zostać przekazana osobiście, mailowo lub telefonicznie.
2. W przypadku rezygnacji z usług przez Nabywcę zostaną mu zwrócone środki za niewykorzystane
wizyty według poniższego wzoru:
Kwota zwrotu = wpłacona kwota - (ilość odbytych wizyt * 130pln)
Np. przy wykorzystaniu 3/5 wizyt:
600 - (3x130) = 600 –390– Należna kwota zwrotu równa się 210 pln.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu usługi Pakiet 10 i tym samym godzę się na
warunki w nim zawarte.

Podpis Nabywcy

