
REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA
UPOMINKOWEGO

§ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Niniejszy dokument określa zasady nabycia i wykorzystania Vouchera

Upominkowego oraz prawa i obowiązki posiadacza Vouchera Upominkowego
(dalej jako „Regulamin”).

2. Voucher Upominkowy to dokument umożliwiający realizację wybranych/ej usług/i,
uzyskania proporcjonalnej zniżki na wybrane/ą usługi/ę albo umożliwiającym
płatność za wybrane/ą usługi/ę (dalej jako „Voucher”).

3. Voucher wystawiany jest przez: Ewę Kusibę – Foryt – działającą w ramach EWA
KUSIBA-FORYT – Stomatologia i Medycyna Estetyczna, NIP: 6762590434,
REGON: 387867800 (dalej jako  „Gabinet).

4. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która nabywa Voucher (dalej jako „Klient”).

5. Pacjent to osoba fizyczna, na rzecz której ma być zrealizowana usługa świadczona
przez Gabinet (dalej jako „Pacjent”).

6. Cennik to spis usług świadczonych przez Gabinet wraz ze wskazaniem opłat za
daną usługę, umieszczony w Gabinecie, tj. Generała Józefa Dwernickiego 8/2,
31-530 Kraków i na stronie internetowej Gabinetu, tj. https://kusibaforyt.pl/ (dalej
jako „Cennik”).

7. Voucher dotyczy usług – zabiegów medycyny estetycznej świadczonych wyłącznie
przez Gabinet.

8. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy regulamin oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 2. ZASADY NABYCIA VOUCHERA
1. Voucher można nabyć podczas osobistej wizyty w Gabinecie, tj. Generała Józefa

Dwernickiego 8/2, 31-530 Kraków, telefonicznie lub przez internet.
2. Warunkiem nabycia Vouchera jest uprzednie uiszczenie przez klienta płatności

określonej sumy pieniężnej.
3. Płatności za Voucher można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
4. Gabinet oferuje dwa rodzaje Voucherów:

a) Voucher na wybraną (z góry określoną) usługę – do wykorzystania na konkretną
usługę,

b) Voucher na wybraną (z góry określoną) kwotę - do wykorzystania na wybraną
usługę lub do proporcjonalnego obniżenia płatności za wybraną usługę.

5. W przypadku Vouchera na wybraną (z góry określoną) kwotę - Gabinet oferuje
następujące warianty kwotowe : 300zł, 500zł, 1000zł lub inną, ustaloną wcześniej
kwotę.

https://kusibaforyt.pl/


6. Cena Vouchera na wybraną (z góry określoną) usługę stanowi równowartość
konkretnej wybranej usługi, według aktualnego (na dzień wystawienia Vouchera)
Cennika.

7. Cena Vouchera na wybraną (z góry określoną) kwotę stanowi równowartość
wybranej przez kupującego kwoty.

8. Voucher wydawany jest w formie eleganckiej, papierowej karty / zaproszenia.
9. Voucher wydawany jest na okaziciela.
10. Voucher zawiera następujące informacje:

a) numer / oznaczenie Vouchera
b) imię i nazwisko okaziciela,
c) nazwę wybranej usługi,

albo
kwotę (wyrażoną w polskiej walucie (złoty))

d) termin (datę) wykorzystania Vouchera
e) podpis pracownika Gabinetu

§ 3. ZASADY WYKORZYSTANIA VOUCHERA
1. Voucher jest ważny 12 miesiące liczone od dnia jego wystawienia. Data ważności

Vouchera nie może ulec zmianie.
2. Niewykorzystanie Vouchera w terminie o którym mowa w pkt. 1 powyżej (przez co

rozumie się zachowanie warunków określonych w § 4 pkt. 1 Regulaminu) jest
równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia z
jakimikolwiek roszczeniami w tyn zakresie względem Gabinetu.

3. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę.
4. Udzielone klientowi i/lub pacjentowi rabaty, zniżki, promocje, vouchery nie sumują

się i nie ma możliwości ich łącznego wykorzystania.
Dot. vouchera na wybraną usługę:

5. Voucher na wybraną (z góry określoną) usługę nie może zostać zrealizowany na
inną niż wpisana w treści Vouchera usługę, z wyjątkiem sytuacji kiedy Gabinet po
przeprowadzeniu wstępnego wywiadu z pacjentem i sporządzeniu ankiety
wstępnej przez pacjenta ustali przeciwskazania do wykonania wybranej usługi. W
takiej sytuacji Gabinet w porozumieniu z pacjentem wybierze i zrealizuje inny
zabieg. Postanowienia pkt. 7 – 10 poniżej w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.

Dot. vouchera na określoną kwotę:
6. Jeśli wartość (kwota) Vouchera jest wyższa od wartości realizowanej z jego

wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie podlega zwrotowi w gotówce.
7. Nadwyżka, o której mowa w pkt. 7 powyżej może zostać wykorzystana na inną

usługę (o ile jej wartość odpowiada wartości usługi) lub proporcjonalnie obniżyć
płatność za inną usługę.

8. Jeśli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość (kwotę) wskazaną na
Voucherze, pacjent ma obowiązek pokryć powstały deficyt poprzez zapłatę
odpowiedniej sumy pieniężnej.

9. Wszelkie wymienione w niniejszym regulaminie nadwyżki i deficyty należy
rozpatrywać w odniesieniu do aktualnego (na dzień wystawienia Vouchera)
Cennika.

10. Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania wybranej usługi u konkretnego
pacjenta, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny



przeciwskazań do wykonania konkretnego zabiegu u danego pacjenta. W takim
przypadku Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi.

§ 4.  WARUNKI ZREALIZOWANIA VOUCHERA
1. Warunkiem zrealizowania Vouchera jest:

a) skontaktowanie się z Gabinet przed upływem terminu ważności Vouchera, o
którym mowa w § 3 pkt. 1 Regulaminu, poinformowanie o chęci wykorzystania
Vouchera (wraz ze wskazaniem numeru Vouchera) i umówienie się na
konkretny termin wykonania usługi;

b) przekazanie Gabinecie oryginalnej wersji Vouchera w umówionym terminie
wykonania usługi;

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do wykluczenia niektórych dostępnych terminów z
możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.

3. Gabinet (w tym upoważniona przez Gabinet osoba lub pracownik Gabinetu) jest
uprawniona do sprawdzenia numeru / oznaczenia Vouchera i terminu ważności
Vouchera oraz do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Voucher.

4. W przypadku rozbieżności między osobą wskazaną w treści Vouchera, a osobą
realizującą Voucher, Gabinet w pierwszej kolejności będzie dążyła do wyjaśnienia
tej niezgodności (np. przez próbę nawiązania kontaktu z osobą wskazaną w treści
Vouchera, o ile będzie to możliwe), a w przypadku powzięcia wątpliwości w tym
zakresie, zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera.

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany umówionego terminu
wykonania usługi, najpóźniej 1 dzień przed ustalonym terminem, z wyjątkiem
sytuacji nagłych, w których Gabinet z niezawinionych przez siebie przyczyn nie
będzie w stanie wykonać usługi.

6. Osoba realizująca Voucher jest uprawniona do zmiany termu realizacji usługi
najpóźniej 2 dni robocze przed ustalonym terminem. W razie braku anulowania
wizyty lub zmiany terminu wizyty w terminie określonym w zdaniu pierwszym,
Voucher uznaje się za zrealizowany.

7. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę Vouchera. Nie
przysługuje prawo do wydania duplikatu Vouchera.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA VOUCHERA
Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, iż rozumie i przyjmuje do wiadomości, że:

1) Voucher stanowi własność Gabinetu;
2) Voucher może być zrealizowany wyłącznie w Gabinecie, na zabiegi z zakresu

medycyny estetycznej świadczone wyłącznie przez Gabinet.
3) Vouchera nie wolno odsprzedawać osobom trzecim ani też komercjalizować

Vouchera;
4) Vouchera nie wolno zbywać, wypożyczać, rozpowszechniać, przekazywać ani w

inny sposób przyznawać osobom trzecim praw odnoszących się do Vouchera;
5) Voucher przeznaczony jest do realizacji wyłącznie przez osobę wskazaną w

treści Vouchera lub osobę, której prawo do realizacji Vouchera zostało
przyznane przez Gabinet (Voucher może być przeniesiony na inną osobę
wyłącznie za pośrednictwem i zgodą Gabinetu);

6) Nie wolno usuwać, zakrywać ani zmieniać informacji umieszczonych na
Voucherze;



7) Nie wolno korzystać z Vouchera w ramach komercyjnych produktów lub usług
albo w celu dostarczenia takich produktów lub usług osobom trzecim ani
powodować by tak się stało;

8) Voucher objęty jest ochroną na podstawie odrębnych, powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym ochronie podlegają prawa autorskie
do projektu (warstwy wizualnej) Vouchera.

9) Z Vouchera nie wolno korzystać w sposób inny niż wskazany w niniejszym
Regulaminie.

§ 6. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące nabycia i wykorzystania, realizacji Vouchera mogą być

składane w formie pisemnej, osobiście w Gabinecie, tj. Generała Józefa
Dwernickiego 8/2, 31-530 Kraków lub listownie na adres Generała Józefa
Dwernickiego 8/2, 31-530 Kraków, najpóźniej w terminie 7 dni od zaistnienia
przyczyny do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone (pozytywnie bądź negatywnie) przez Gabinet w
terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.

§ 7. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Ewa Kusiba – Foryt – działająca w ramach

EWA KUSIBA-FORYT – Stomatologia i Medycyna Estetyczna, NIP: 6762590434,
REGON: 387867800.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się
w Klauzuli Informacyjnej RODO w Gabinecie, tj. Generała Józefa Dwernickiego 8/2,
31-530 Kraków / oraz w Polityce Prywatności na stronie internetowej Gabinetu, tj.
https://kusibaforyt.pl/

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy posiadacz Vouchera, przez co rozumie się przede wszystkim klienta i

pacjenta, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości uważa się, iż klient poprzez nabycie Vouchera
oraz pacjent poprzez realizację Vouchera zaakceptował postanowienia niniejszego
Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Gabinecie, tj. Generała Józefa Dwernickiego
8/2, 31-530 Kraków/ oraz na stronie internetowej Gabinetu tj.
https://kusibaforyt.pl/

4. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego
Regulaminu w formie pisemnej, z uwzględnieniem praw nabytych przez klientów
przed dokonaniem zmian w treści Regulaminu.

https://kusibaforyt.pl/
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