
 

Regulamin voucherów upominkowych na zakup usług medycznych 
Przez Centrum Terapeutyczne Max Hemp 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady wykorzystania Voucherów Upominkowych oferowanych przez Max 

Hemp Sp. z o.o. prowadzącą Centrum Terapeutyczne Max Hemp  

 

§1 Definicje 

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:  

 

1) Wydawca: Max Hemp Sp. z o.o. prowadząca działalność jako Centrum Terapeutyczne Max Hemp 

we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 242, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000665469, NIP 9141566659, REGON 366646359. 

2) Voucher Upominkowy (Voucher) – papierowy dokument wystawiony przez Centrum 

Terapeutyczne Max Hemp o wskazanej wartości nominalnej, uprawniający Użytkownika do jego 

realizacji we wszystkich placówkach Max Hemp Sp. z o.o. w zakresie usług oferowanych przez 

poszczególne placówki.  

3) Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Voucher Upominkowy w zamian za przekazanie 

środków pieniężnych w wysokości równej wartości Vouchera.  

4) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług Medycznych oferowanych przez Centrum 

Terapeutyczne Max Hemp na podstawie nabytego przez siebie lub przez Nabywcę (osobę trzecią) 

na swoją rzecz Vouchera Upominkowego.  

5) Usługi Medyczne – usługi będące w ofercie Centrum Terapeutycznego Max Hemp, których pełen 

zakres dostępny jest na stronie internetowej www.maxhemp.pl/oferta  

 

 



 

 

§2 Postanowienia ogólne 

 

1. Centrum Terapeutyczne Max Hemp zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera Upominkowego, 

a Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości 

nominalnej Vouchera.  

2. Vouchery Upominkowe można nabyć w siedzibie Centrum Terapeutycznego Max Hemp we Wrocławiu 

przy ul. Borowskiej 242. 

3. Minimalną wartością na jaką może być wystawiony Voucher jest kwota 50 zł. 

4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) oraz nie może zostać zwrócony na rzecz 

Wydawcy.  

5. Z jednego Vouchera Upominkowego może skorzystać tylko jedna osoba.  

6. Voucher Upominkowy zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od daty jego nabycia, zgodnie z datą 

ważności wpisaną w jego treści, przy czym za datę nabycia przyjmuje się datę uiszczenia wpłaty na rzecz 

Wydawcy.  

7. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony.  

8. Po upływie wyżej wymienionego (ust. 6) terminu, Voucher traci ważność, a Nabywca i Użytkownik tracą 

wynikające z niego uprawnienia.  

9. Centrum Terapeutyczne Max Hemp po przekazaniu Vouchera Nabywcy, nie ponosi odpowiedzialności za 

jego utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.  

10. Nabywcy i Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Wydawcy w przypadku utraty, 

uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Vouchera.  

11. Paragon fiskalny za usługę będzie wystawiany Użytkownikowi w momencie nabycia Vouchera.  

12.  Faktura VAT może zostać wystawiona po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.  



 

13. Na Voucherze Upominkowym Wydawca nie wpisuje danych osoby, dla której Voucher jest przeznaczony. 

Dane Użytkownika uzupełnia Nabywca.  

 

§ 3 Zasady wykorzystania voucherów upominkowych 

1. Voucher Upominkowy może być zrealizowany wyłącznie w placówkach należących do Max Hemp Sp. z 

o.o. na zakup Usług Medycznych będących w ofercie Wydawcy w momencie jego realizacji.  

2. Centrum Terapeutyczne Max Hemp przyjmuje do realizacji wyłącznie nieuszkodzone Vouchery 

Podarunkowe.  

3. Nabycie i realizacja Vouchera Upominkowego są jednoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę i 

Użytkownika z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego treści oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego 

zapisów.  

4. Celem realizacji Vouchera Upominkowego, Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszego 

telefonicznego lub osobistego uzgodnienia dogodnego terminu dla obu stron poprzez kontakt osobisty lub 

telefoniczny z Recepcją: 71 307 10 10. 

5. Użytkownik będzie mógł zrealizować Voucher wyłącznie w wolnych terminach dostępnych dla danych 

usług.  

6. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Vouchera Wydawcy przed przystąpieniem do jego realizacji.  

7. Kroplówki witaminowe lub ozonowe wymagają przedłożenia przez Użytkownika przed ich wykonaniem 

zlecenia lekarskiego.  

8. Cena zakupionych przy użyciu Vouchera usług liczona jest wg cen brutto obowiązujących w Cenniku 

Usług Medycznych Centrum Terapeutycznego Max Hemp w dniu ich realizacji.  

9. W przypadku wykonania Usługi Medycznej przekraczającej wartość Vouchera, Użytkownik zobowiązany 

jest do zapłaty różnicy ceny (dopłaty).  

10. W przypadku wykonania Usługi Medycznej o wartości niższej niż wartość Vouchera, Użytkownikowi nie 

przysługuje prawo zwrotu środków pieniężnych wynikających z tej różnicy, natomiast może on 



 

wykorzystać ją na zakup kolejnej Usługi Medycznej, z zastrzeżeniem, że wszystkie Usługi Medyczne 

realizowane w ramach jednego Vouchera muszą być nabyte jednorazowo i w tej samej placówce należącej 

do Max Hemp Sp. z o.o. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

3. Wydanie Vouchera Upominkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług 

w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.  

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

5. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Centrum 

Terapeutyczne Max Hemp, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w siedzibie oraz 

placówkach Wydawcy, w których można nabyć Vouchery. 

 

Wrocław, 01.06.2020 r. 

 


