
 

 

 

Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z promocji BLACK WEEK w gabinetach anpaTu. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji jest anpatu sp. z o.o. ul Rolna 17/6 40-555 Katowice NIP: 634 297 24 94 

(„Organizator”). 

2. Projekt prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Promocja prowadzona jest od 24.11.2021 do 30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów. 

4. Zakup zabiegu oznacza zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

5. Rezerwacji wybranego zabiegu można dokonać drogą mailową: my@anpatu.pl lub telefoniczną 32 

420 73 73. 

6. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji zabiegu lub pakietu zabiegów jest wykonanie przelewu 

bankowego na wybraną kwotę zgodnie z promocyjnym cennikiem. Dane do przelewu: 

anpaTu sp. Z o.o. ul. Rolna 17/6 40-555 Katowice 

ING: 34 1050 1214 1000 0090 3211 3756 

tytułem:  black week (nazwa zabiegu/pakietu) 

7. Przed zakupem zabiegów promocyjnych klient powinien zapoznać się z regulaminem promocji.  

Przedmiotem promocji są zabiegi z poniższej listy.  
 
 

• Karboksyterapia (10 zabiegów) za 999zł 
tylko 4 takie serie 
 

• Kriolipoliza Cooltech (3 zabiegi) za 1999zł 
tylko 2 takie serii! 
 

• Nanobrazja 249zł 
tylko 10 zabiegów! 
 

• Bandaże Arosha 89zł 
tylko 8 zabiegów! 
 

• Botoks (3 okolice) 999zł 
tylko 2 zabiegi! 
 

 

 

- jeśli zabieg występuje w serii - tylko jednej serii zabiegowej danego rodzaju (chyba, że dokonuje 

zakupu jako bon podarunkowy na wybraną usługę - wtedy dodatkowo może zakupić ją jako bon) 

- jeśli zabieg jest pojedynczy – maksymalnie jeden zbieg (chyba, że dokonuje zakupu jako bon 

podarunkowy na wybraną usługę - wtedy dodatkowo może zakupić ją jako bon). 
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Ponadto w ramach promocji można dokona zakupu bonu podarunkowego, który zostaje 

powiększony o 30% swojej wartości.  

Bon może zrealizować tylko osoba, która jeszcze nie korzystała z usług anpaTu sp. z o. o. tzw. „nowy 

pacjent”. Bon podarunkowy zakupiony w ramach black week można wykorzystać na pełną ofertę w 

wyłączeniem: 

- medycyny estetycznej, 

- makijażu permanentnego, 

- kosmetyków. 

 Bon podarunkowy nie łączy się z innymi promocjami – można go zrealizować tylko na zabiegi w 

regularnych cenach zgodnie z obowiązującym cennikiem w gabinetach anpaTu. Bon należy 

zrealizować maksymalnie do 31.03.2022r. 

8. Po zakupie, zabiegu lub serii nie można ich zamienić na inny, chyba że kosmetolog stwierdzi 

przeciwwskazanie do jego wykonania i/lub nastąpią uzasadnione czynniki niezależne 

uniemożliwiające wykonanie wybranych opcji, wówczas decyzja zmiany należy do 

kosmetologa/lekarza. 

9. Z zakupionej serii zabiegowej może skorzystać wyłącznie Pacjent, który ją zakupił, nie ma 

możliwości podzielenia serii na dwie lub więcej osób. 

10. Cena zabiegów z promocyjnej listy, może ulec zmianie w trakcie trwania promocji, ale nie podlega 

negocjacji. Zmiana może wynikać z zakończenia puli zabiegów dostępnych w wybranej cenie. To 

może skutkować pojawieniem się dodatkowej puli zabiegów w innych cenach. 

11. W przypadku nie zrealizowania, z winy pacjenta, zakupionej serii zabiegów lub pojedynczego 

zabiegu, w terminie określonym w regulaminie, niewykorzystane zabiegi przepadają bez możliwości 

otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. 

12. Równowartość zabiegów niezrealizowanych terminowo z winy pacjenta, nie podlegają wymianie na 

gotówkę. 

13. Promocje z okazji BLACK WEEK nie łączą się z innymi promocjami, jakie występują w anpaTu. 

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 

1.  Z zabiegów promocyjnych mogą skorzystać osoby, które spełniają kryteria: 

• nie posiadają przeciwwskazań do wykonania konkretnego zabiegu. 

• dokonają płatności w określonym terminie, tj. najpóźniej kolejnego dnia po rezerwacji 

mailowej lub telefonicznej wybranego zabiegu lub serii. 

• zapoznały się niniejszy regulaminem. 

14. Uczestnicy, którzy zdecydują się skorzystać z promocji BLACK WEEK zobowiązanie są do; 

• Zapoznania się z niniejszym regulaminem 

• Uiszczenia opłaty, ściśle określonej promocją w okrelonym w punkcie powyżej terminie. 



 

 

• Wykonania zabiegów w czasie określonym dla konkretnego zabiegu lub serii zabiegowej: - 

Rozpoczęcie serii zabiegowej musi się odbyć nie później niż 31.12.2021, a zakończyć 

nie później niż 31.03.2022r. Wykonanie pojedynczego zabiegu musi się odbyć do 

31.01.2022r. 

Czas sfinalizowania wizyty może ulec zmianie jeśli -pacjent zostanie skierowany na kwarantannę 

lub wystąpią inne przyczyny, niezależne od żadnej ze stron. 

 

§ 3. ZOBOWIĄZANIE ORGANIZATORA 

 

1. Organizator zobowiązuje się do : 

a. wykonania zabiegu lub serii zabiegów ściśle objętej promocją, 

b. dokumentacji procesu zabiegowego i zmian zaistniałych na skórze. 

c. dokonania modyfikacji planu zabiegowego, jeśli zajdą ku temu powody. 

d. wszelkie publikowane treści, z wykorzystaniem wizerunku uczestnika nie będą obraźliwe i 

ośmieszające. 

Organizator nie gwarantuje uzyskania efektu serii zabiegowej, zgodnej z oczekiwaniami uczestnika, 

jako, ze praca następuje na ludzkim organizmie i gwarantowanie efektu nie jest możliwe. 

Organizator gwarantuje jednak postępowanie z należytą starannością przy wykonywaniu zabiegów. 

 

§ 4 DANE OSOBOWE 

 

1. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych 

osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia projektu zgodnie z postanowieniami regulaminu 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(„RODO”). 

Administratorem danych osobowych a jest Anpatu sp. z o.o z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Rolnej 17/6 40-555 Katowice. 

3. Podane przez Uczestnika dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: - w celach organizacji i 

przeprowadzenia projektu, w tym w szczególności w celu weryfikacji spełnienia wymogów 

przewidzianych regulaminem 

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 

udziału w projekcie. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



 

 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia lub przełożenia promocji lub 

zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów organizacyjnych. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 1 Organizator poinformuje o tym osoby 

zainteresowane -klientów, którzy zakupili zabiegi w promocyjnych cenach. 

 

 


