
 

 

Regulamin promocji 

„NA DOBRY KONIEC ROKU” 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „NA DOBRY KONIEC ROKU”, 

zwanej dalej Promocją. 

2. Organizatorem promocji jest Max Hemp Sp. z o.o. Pl. Zamkowy 24A/1, 55-200 Oława, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia, 

prowadząca działalność pod nazwą Centrum Terapeutyczne Max Hemp,  

3. Z promocji może skorzystać każda osoba powyżej 16 roku życia. 

4. Promocją objęta jest usługa masażu wisceralnego, zwana dalej Usługą. 

5. Promocja rozpoczyna się w dniu 05.12.2022 r. i trwa do 23.12.2022 r.  

6. Promocja polega na zakupie dwóch pojedynczych usług masażu wisceralnego w cenie jednej pojedynczej usługi.  

7. Pojedyncza usługa masażu wisceralnego trwa 60 minut. 

8. Usługa realizowana jest w Centrum Terapeutycznym Max Hemp, ul.Borowska 242 we Wrocławiu, przez 

doświadczony personel medyczny, posiadający kwalifikacje fizjoterapeutyczne. 

9. Realizacja usługi następuje na podstawie dokonanego zapisu na konkretny dzień oraz godzinę. Terminy realizacji 

usługi zależne są od dostępności personelu Centrum Terapeutycznego Max Hemp i umawiane są poprzez kontakt 

z recepcją: osobiście, telefonicznie (+48 71 307 10 10) lub poprzez wiadomość e-mail (centrum@maxhemp.pl). 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Centrum Terapeutycznym Max Hemp. 

11. W terminie trwania promocji, każdy uczestnik promocji może wykupić dowolną ilość usługi w cenie promocyjnej, 

pod warunkiem jej realizacji w terminie 05.12 – 30.12.2022. 

12. Organizator może odwołać przed upływem terminu wskazanego w pkt. 5 promocję bez podania przyczyny, a także 

przedłużyć czas trwania promocji. Informacja o odwołaniu lub wydłużeniu czasu trwania promocji zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczono informację o promocji.  

13. Ewentualne reklamacje dotyczące promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania w formie pisemnej. Organizator rozpatrując reklamacje będzie stosować 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

14. Korzystając z promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jej zasady określone w Regulaminie. 

15. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie w siedzibie Organizatora. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować będzie się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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