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Regulamin Bonów Podarunkowych 

AnnaMED.pl - przychodnia stomatologiczna AnnaMED.pl Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anna 

Pogorzelska, ul. Stalowa 48, 05-800 Pruszków, NIP: 534-213-79-11. 

Bon Podarunkowy - zwany dalej Bonem, to bon na usługi stomatologiczne oferowane w AnnaMED.pl, 

na określoną kwotę, który zostaje zakupiony w gabinecie przez Nabywcę. 

Nabywca - to osoba, która w zamian za przekazanie środków pieniężnych otrzymuje od AnnaMED.pl 

Bon Podarunkowy. 

Posiadacz - to Nabywca lub osoba trzecia obdarowana przez Nabywcę, posługująca się Bonem 

Podarunkowym.  

1. Bony Podarunkowe upoważniają Posiadacza do skorzystania z usług oferowanych 

przez AnnaMED.pl zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu. 

2. Bony podarunkowe można zakupić bezpośrednio w przychodni AnnaMED.pl NZOZ Anna 

Pogorzelska, ul. Stalowa 48, 05-800 Pruszków.  

3. AnnaMED.pl zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego, a następnie 

do przyjmowania go do realizacji w AnnaMED.pl. Nabywca zobowiązuje się do przekazania 

AnnaMED.pl środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu 

Podarunkowego. Posiadacz ma prawo do realizacji Bonu w  AnnaMED.pl w okresie jego 

ważności.  

4. Bon Podarunkowy może być wykorzystany w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Informacja 

o terminie ważności znajduje się na Bonie Podarunkowym. Po upływie 12 miesięcy bon traci 

ważność.  

5. Minimalna wartość wystawianego Bonu to 100 zł. 

6. Każdy Bon Podarunkowy posiada swój niepowtarzalny numer, pozwalający na identyfikacje 

jego wartości nominalnej. 

7. W przypadku gdy cena za usługę stomatologiczną przekracza wartość Bonu, Posiadacz może 

z niego skorzystać za dopłatą.  

8. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne. 

9. Niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na poczet kolejnego leczenia 

stomatologicznego w terminie ważności Bonu.  

10. Nie ma możliwości wydania reszty z Bonu Podarunkowego. 
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11. Posiadacz, w celu realizacji Bonu, zobowiązany jest do przekazania go przed wizytą 

pracownikowi recepcji.  

12. Uprawnioną do otrzymania świadczenia na podstawie Bonu Podarunkowego może być jedynie 

osoba fizyczna. 

13. W celu umówienia terminu wizyty należy skontaktować się telefonicznie z AnnaMED.pl 

pod numerem 22 7283709 lub osobiście w przychodni.  

14. W przypadku braku możliwości przybycia na wizytę w umówionym terminie prosimy o kontakt 

telefoniczny celem przesunięcia wizyty.  

15. AnnaMED.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie bądź kradzież Bonu 

Podarunkowego. Ryzyko zagubienia, utraty, zniszczenia lub wykorzystania przez osoby do tego 

nieuprawnione, ponosi w całości Posiadacz Bonu. 

16. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu Podarunkowego Posiadaczowi 

nie przysługują wobec AnnaMED.pl żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane 

duplikaty Bonu Podarunkowego.  

17. Realizacja Bonu Podarunkowego będzie stanowiła ważną transakcję nawet w przypadku 

gdy Posiadacz pozyska Bon Podarunkowy w sposób nieuprawniony. 

18. AnnaMED.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu Podarunkowego w sytuacji 

uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności bonu.  

19. AnnaMED.pl zastrzega sobie prawo organizowania kampanii promocyjnych związanych 

z wydawaniem i realizacją Bonów Podarunkowych, dla których wprowadzone mogą być inne, 

szczegółowe zasady ich wydawania i realizacji. 

20. Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni 

go akceptuje.  

 

 

 


