REGULAMIN KART STAŁEGO KLIENTA W GABINETACH
STOMATOLOGICZNYCH SAWDENTAL
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Posiadaczem Karty Stałego Klienta moe zostać każdy Pacjent Gabinetu Stomatologicznego
SAWDENTAL, który spełnia warunki otrzymania karty oraz zapozna się z regulaminem.
Karta Stałego Klienta jest kartą indywidualną wydaną Pacjentowi, do której przypisany jest
numer identyfikacyjny oznaczony na karcie Pacjenta i jego rodziny, leczących się w naszej
placówce Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą, kredytową jak również bankomatową.
Otrzymaną Kartę Stałego Klienta posługiwać się może Pacjent oraz członkowie rodziny, których numer karty przypisany jest do karty stomatologicznej Pacjenta.
W przypadku kradzieży lub zagubienia karty Pacjentowi przynależy wydanie nowej Karty Stałego Klienta.
Karta Stałego Klienta obowiązuje wyłącznie w placówkach Gabinet Stomatologiczny REMBRANDT SAWDENTAL 44-100 Gliwice ul. Nowy Świat 9C/II, Nowy Świat 9E/I, Nowy Świat
3B/I.
Zniżki i przywileje z posiadania Karty Stałego Klienta przysługują Pacjentowi, który reguluje
płatności w terminie.
O użytkownikach Kart Stałego Klienta decyduje zespół Gabinetu Stomatologicznego REMBRANDT firmy SAWDENTAL i nie może być ona odstąpiona osobom trzecim.
Warunkiem otrzymania i użytkowania Karty Stałego Klienta, jest obowiązkowe zgłaszanie się
na wizyty kontrolne w terminie co 6 mcy od ostatniej wizyty stomatologicznej. Niespełnienie
warunków regulaminu powoduje utratę zniżek przypisanych Karcie Stałego Klienta.

ROZDZIAŁ II
ZMIANY REGULMINU
Gabinet Stomatologiczny REMBRANDT firmy SAWDENTAL zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w dowolnym momencie, z zobowiązaniem do poinformowania
o zmianach na stronie internetowej https://saw-dental.pl

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Warunkiem świadczenia usług stomatologicznych w Gabinecie Stomatologicznym SAW
DENTAL jest wyrażenie przez Pacjenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
podczas aktywacji karty.
Wyłącznym administratorem danych posiadacza Karty Stałego Klienta jest Gabinet Stomatologiczny REMBRANDT SAWDENTAL.
Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest zapoznanie się i zaakceptowanie warunków regulaminu.
Wszystkie zapisy zawarte w regulaminie stanowią wartość nadrzędną w mocy regulowania.
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ZASADY PROMOCJI

Użytkownik Karty, ma prawo do skorzystania z rabatu przypisanego posiadaczom Karty Stałego klienta. Wysokość rabatu określona jest w regulaminie dostępnym w rejestracji oraz na
stronie gabinetu https://saw-dental.pl

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY

Karta Stałego Klienta jest bezterminowa. Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku
zmiany ogólnych zasad przyznawania zniżek przez Gabinet Stomatologiczny REMBRANDT
SAWDENTAL.

POSTANOWIENIA KONCOWE
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Rabaty, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie mogą być łączone z innymi
promocjami oferowanymi przez Gabinet Stomatologiczny REMBRANDT SAWDENTAL.
Rabaty, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie dotyczą kosztów materiałowych
wykorzystywanych do zabiegów .
Gabinet Stomatologiczny REMBRANDT SAWDENTAL ma prawo do zmiany niniejszego
regulaminu oraz wysokości i rodzajów zniżek, w każdym czasie bez podania przyczyny.
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
Wzory kart określa załącznik do niniejszego regulaminu.

ZAKRES UZYSKANIA RABATÓW I PRZYWILEJÓW
Osoba uprawniona ma prawo do wielokrotnego skorzystania z następujących rabatów
i przywilejów:
Rodzaj zabiegów

Karta niebieska

Karta platynowa

10% rabatu

1x w roku gratis

5% rabatu*

10% rabatu*

5% rabatu*

7% rabatu*

10% rabatu*

15%rabatu*

25% rabatu*

30% rabatu*

5% rabatu*

10% rabatu*

Diagnostyka RTG: zdjęcia pantomograficzne, zdjęcia
cefalometryczne, zdjęcia punktowe

10% rabatu

15% rabatu

Materiały do profilaktyki jamy ustnej

10% rabatu

15% rabatu

Przegląd jamy ustnej
Usuwanie kamienia i osadów (scaling)
Zabiegi w zakresie: stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki
Zabiegi w zakresie: pedodoncji (stomatologii dziecięcej)
Zabiegi w zakresie: higienizacja - zabieg kompleksowy
obejmuje piaskowanie, scaling, laser, fluoryzacja
Zabiegi w zakresie: ortodoncja (ClearAligner)

* rabat nie obejmuje znieczulenia przewodowego oraz miejscowego.

