
  

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA WALENTYNKOWA”  

  

  

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Promocja walentynkowa” („Promocja”) jest  

TeleCardio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie przy  ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 

kod 70-111, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000719582, NIP: 9552055357, REGON 812528066 

(„Organizator”).  

 

2. Okres trwania Promocji: od 13.02.2020 r. do 18.02.2020 r.   

  

3. Miejscem Promocji jest TeleCardio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie przy  ul. Powstańców 

Wielkopolskich 72, kod 70-111 (,,TeleCardio”) oraz sklep internetowy działający pod adresem 

www.telecardio.pl („Sklep Internetowy”).  

  

4. Promocja dotyczy wyłącznie usług i sprzętu dostępnych w sprzedaży w siedzibie TeleCardio 

oraz w Sklepie internetowym. Promocja obowiązuje na ceny bazowe tychże usług i produktów.   

 

5. Przedmiotem promocji jest pakiet dla 1 lub 2 osób zawierający:  

 

a) wpis do systemu telemedycznego pacjenta  

b) sprzedaż przez TeleCardio dla Pacjenta urządzenia EHO MINI EVENT HOLTER  

z wbudowaną kartą SIM, będącego certyfikowanym sprzętem medycznym (zwanego dalej 

„Urządzeniem”),  

c) świadczenie przez TeleCardio usługi w systemie całodobowego nadzoru kardiologicznego 

przekazywania obrazu pracy serca przez Urządzenie (w postaci sygnału EKG), która to 

usługa polega na odbieraniu i opisywaniu przez dyżurującego lekarza kardiologa 

zarejestrowanych badań EKG wysyłanych samodzielnie przez Pacjenta. 

  

6. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy 

w okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki („Uczestnik 

Promocji”):  

  

a) zakupią osobiście w siedzibie TeleCardio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie przy  

ul. Powstańców Wielkopolskich 72, kod 70-111, produkty i usługi objęte promocją,  

b) zakupią poprzez telefon usługę i sprzęt objęty promocją. Zakup telefoniczny obejmuje 

terytorium całej Polski, 

c) w okresie obowiązywania Promocji, zadzwonią do Siedziby TeleCardio tel.+48 91 466 13 

88 lub 510 604 184, zamówią usługi i sprzęt objęty promocją, a następnie zakupią je  

w Sklepie Internetowym. 



 

  

7. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 6 powyżej, jest uprawniony do 

otrzymania rabatu według zasad określonych poniżej, na zakupy dokonane w ramach Promocji. 

Rabaty liczone są od cen bazowych Produktów. Uczestnik/uczestnicy promocji:  

  

a) Nie uiszcza wpłaty na poczet opłaty wpisowej. Opłata wpisowa wynosi tym samym 0zł 

(normalnie gdy nie jest objęty promocją  - 150zł) 

b) Przy zakupie pakietu kardiologicznego dla jednej osoby, pierwszy abonament wynosi 0zł 

(normalnie gdy nie jest objęty promocją  - 90zł) 

c) przy zakupie pakietu kardiologicznego dla dwóch osób, pierwszy abonament wynosi 0zł 

(normalnie gdy nie jest objęty promocją  - 120zł) 

d) cena aparatu Eho Mini Event Holter do badań EKG nie wzrasta, wynosi 1944zł. 

 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu 

sprzedaży. 

  

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, 

pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w punktach powyżej.    

  

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

  

9. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.telecardio.pl lub w 

siedzibie TeleCardio Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie przy  ul. Powstańców 

Wielkopolskich 72, kod 70-111. 

  

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia.   

  

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od 

umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

  

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2020 r.  

  

   

  

Szczecin, dnia 13 lutego 2020 r.   

- Organizator -  

  

http://www.telecardio.pl/

