
Regulamin Promocji „CARDIO18” 

I. Postanowienia ogólne: 

 1. Akcja promocyjna „CARDIO18” (zwana dalej „Promocją”) jest 
organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Centrum 
Medyczno-Usługowe ORION Sp. z o. o., wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w 
Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000260969 z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Os. Kolorowe 21/ 213, z kapitałem zakładowym w 
wysokości 50 000,00 zł posiadającą̨ nr NIP 6792900750 i Regon 120299598, 
reprezentowaną przez p. dr Andrzeja Gębalę - Prezesa Zarządu zwaną dalej 
„NZOZ Revita”. 

 2. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w dniu 14 lutego 2018 r. 
zadzwonią do dowolnej placówki NZOZ Revita lub stawią się tam osobiście, 
podadzą  hasło: „CARDIO18” i dokonają telefonicznej rejestracji na wybrane 
przez siebie badanie kardiologiczne. Czas realizacji badania określony jest 
przez warunki Promocji w pkt II.1 Regulaminu. 

3. Każda z osób, która spełni warunki określone w pkt. I.2 Regulaminu może 
skorzystać́ z „Promocji” to znaczy otrzyma 10% zniżki od obowiązującej ceny 
na wybrane badanie kardiologiczne. Aktualny cennik dostępny jest w 
placówkach NZOZ Revita oraz na stronie Internetowej 
www.nzozrevita.pl/cennik. 

 II. Czas trwania Promocji oraz warunki uczestnictwa: 

 1. Promocja ma miejsce w dniu 14 lutego 2018 r. w placówkach NZOZ 
Revita. 

2. W Promocji może brać́ udział każda osoba, która w czasie i miejscu 
określonym w pkt. II.1 Regulaminu dokona telefonicznej lub osobistej 
rejestracji na wybrane badanie kardiologiczne podając hasło: „CARDIO18”, 
oraz stawi się na wybrane badanie w przeciągu 4 tygodni od dnia rejestracji, 
tj. do 14.03.2018 włącznie.  



III. Warunki skorzystania z oferty: 

1. Realizacja Promocji „CARDIO18” następuje w momencie dokonania 
opłaty za wybrane przez Uczestnika badanie, na zasadach określonych w 
pkt I. i pkt II Regulaminu. 

IV. Postanowienia końcowe:  

1. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

2. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Promocji promocyjnej dostępny 
jest w siedzibie NZOZ Revita oraz na stronie internetowej NZOZ Revita 
(www.nzozrevita.pl), prowadzącego Promocję. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są̨ wyłączną̨ podstawą 
prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być́ dokonywana 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się̨ z treścią̨ 
niniejszego Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje 
się̨ przestrzegać́ jego postanowień́.    


