
Gabinet stomatologiczny DentAR

Regulamin karty  ,, Wspieramy naszych pacjentów w pandemii ”

1. Posiadaczem Karty Klienta może zostać każdy Pacjent Gabinetu Stomatologicznego DentAR, który 
spełnia warunki otrzymania karty oraz zapozna się z regulaminem.
2. Karta ,, Wspieramynaszych  w pandemii”  jest kartą indywidualną wydaną Pacjentowi , do której 
przypisany jest numer identyfikacyjny oraz miejsce na podpis imienny oznaczony na karcie Pacjenta .Karta  
Klienta nie jest kartą płatniczą, kredytową jak również bankomatową.
3. Otrzymaną Kartę  Klienta posługiwać się może Pacjent , którego numer karty przypisany jest do karty 
stomatologicznej Pacjenta.
4. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty Pacjentowi przynależy wydanie nowej Karty  klienta.
5. Karta  Klienta obowiązuje wyłącznie w placówce Gabinetu Stomatologicznego DentAR
6. Zniżki i przywileje z posiadania Karty Stałego Klienta przysługują Pacjentom, którzy reguluje płatności w
terminie.
7. O użytkownikach Karty Stałego Klienta decyduje zespół Gabinetu Stomatologicznego DentAR 
9. Gabinet Stomatologiczny DentAR zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w dowolnym 
momencie, z zobowiązaniem do poinformowania o zmianach.
10. Karta Klienta nie łączy się z innymi rabatami . 
11. Warunkiem świadczenia usług stomatologicznych w Gabinecie Stomatologicznym DentAr jest 
wyrażenie przez Pacjenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podczas aktywacji karty.
12. Wyłącznym administratorem danych posiadacza Karty Stałego Klienta jest Gabinet Stomatologiczny 
DentAR.
13. Warunkiem otrzymania Karty jest zapoznanie się i zaakceptowanie warunków regulaminu.
14. Wszystkie zapisy zawarte w regulaminie stanowią wartość nadrzędną w mocy regulowania.

Ogólne zasady 
karta dedykowana jest dla osób, którzy są pacjentami gabinetu DentAr oraz dla nowych pacjentów chcących 
skorzystać z naszych usług. 
Koszt  karty to 40 zł , ważność do 30.06.2021 r.  z możliwością przedłużenia na określonych w przyszłości 
warunkach. DentAR ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania zniżek 
przez Gabinet Stomatologiczny DentAR promocjami czy rabatami.

Korzyści dla uczestników:
1.Utrzymanie cen z listopada 2020 do końca okresu obowiązania
2. Bezpłatny przegląd 
3.Zniżka 25 zł  na usługę (badanie lekarskie lub konsultacje specjalistyczną, usunięcie kamienia wykonane 
przez dyplomowaną higienistkę ( jednorazowo przy usłudze powyżej 100 )
4. Rabat w wysokości  10%  na usługi :
- leczenie zachowawcze
- badanie RTG
- konsultacje ortodontyczną,
- konsultacja implantologiczna
- konsultacja protetyczna
- wybielanie 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rabaty o których mowa w niniejszym regulaminie nie mogą być łączone z innymi promocjami 
oferowanymi przez Gabinet Stomatologiczny DentAR.
3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
4. Wzory kart określa załącznik do niniejszego regulaminu.


