
Regulamin Promocji „SASIEDZI” 
 
1. 
Organizatorem promocji „SĄSIEDZI” jest: 
 
Przychodnia Morska Janczewscy Spóła z o.o. 
z siedzibą w Gdańsku (80-390), ul. Kołobrzeska 23 f lok. 6, NIP 584-272-96-78, REGON 221791460  
 
Telefon: 58- 6 888 999 i 503-940-740 
(zwany dalej „Dostawcą usług”). 
 
2. 
Przedmiotem promocji jest udzielenie Klientom usług/ świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji 
medycznej na promocyjnych warunkach, zgodnie z Cennikiem promocji będącym Załącznikiem nr 1 
do Regulaminu promocji („Cennik usług promocji „SĄSIEDZI””)  
 
W swojej placówce w Gdynia na ul. Kieleckiej 5 lub w miejscu pracy Klienta 
 
3. 
Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 22.08.2018r. 
i obowiązuje do dnia 15.09.2018 roku lub odwołania przez Dostawcę Usług. 
 
4. 
Promocja skierowana jest do Klientów pracujących lub mieszkających w rejonie sąsiadującym z 
placówką Dostawcy Usług w Gdynia na ul. Kieleckiej 5 w promieniu około 10 km, 
 
którzy w okresie obowiązywania Promocji prześlą na adres mailowy Dostawcy Usług 
sąsiedzi@przychodniamorska.pl wypełnione zapytanie umieszczone na stronie 
www.przychodniamorska.pl/sasiedzi  
oraz umówią się na świadczenia medyczne na warunkach i w zakresie świadczenia usług wskazanych 
w pkt. 2. 
W przypadku skorzystania przez Klienta z promocyjnych usług na warunkach  
niniejszej promocji Klientowi zostanie przyznana niższa opłata za usługi. 
  
5. 
Z Promocji wyłączeni są Klienci: 

 dla których ze względów medycznych (dotyczących stanu zdrowia klienta lub braku 
szczegółowej informacji o stanie zdrowia Klienta) nie może być wykonana usługa promocyjna 

oraz  

 dla Klientów w przypadku dotyczącej usługi w miejscu jego pracy, nie ma możliwości, 
warunków i lokalizacji na wykonanie usługi lub właściciel/ najemca (dysponujący prawem do 
użytkowania obiektu) nie zezwala na taką usługę 

oraz 

 ustalenia dogodnego terminu udzielenia usługi przez Klienta i Dostawcę Usług w terminie 30 
dni od mailowego przesłania zapytania mailowego.  

 
6. 
Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest : 

a) w okresie obowiązywania Promocji przesłanie na adres mailowy Dostawcy Usług 
sąsiedzi@przychodniamorska.pl wypełnionego zapytania umieszczonego na stronie 
www.przychodniamorska.pl/sasiedzi 

b) umówią się na świadczenia medyczne na warunkach i w zakresie świadczenia usług 
wskazanych w pkt. 2, na termin wykonania usługi dogodny dla Dostawcy i Usługi Klienta, ale 
nie późniejszy niż 30 dni od przesłania zapytania.  

c) wybranie usługi zgodnie z Cennikiem promocji 
 

. 
 

7. 
OBOWIAZEK KLIENTA będący warunkiem udzielenia usługi promocyjnej 
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a.  Klient ma obowiązek udzielenia wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia oraz 
przedstawienia wszelkiej niezbędnej dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu 
zdrowia. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta wskazuje na ryzyko udzielania usług 
promocyjnych lub stan zdrowia Klienta wzbudza wątpliwości co do możliwości udzielania 
usług promocyjnych Dostawca Usług ma prawo odmówić wykonania usług promocyjnych 

b. W przypadku wybrania przez Klienta usługi „w Twoim biurze”, Klient ma obowiązek zapewnić 
odpowiednie miejsce w swoim biurze, uzyskać zezwolenie właściciela/ najemcy/ pracodawcy 
na wykonanie w tym miejscu usługi promocyjnej oraz zapewnić wejście pracownika Dostawcy 
Usług do biura klienta 

 
8. 
Cennik promocji określa ceny usług dla usług świadczonych w ramach Promocji. 
 
9.. 
Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez Klienta z innych Promocji dostępnych w 
ofercie Dostawcy usług, chyba, że warunki czy regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej. 
 
10. 
Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez 
podawania przyczyny.  
Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Dostawcy usług lub 
w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 
 

 

 

 

 

 

Załącznikiem nr 1 do Regulaminu promocji („Cennik usług promocji „SĄSIEDZI””)  

 

 

1. masaż częściowy w naszej placówce (20min)- ilość: 1 masaż- cena: 19 zł brutto 
2. masaż częściowy w Twoim biurze (20min) - ilość: 1 masaż- cena: 29 zł brutto 
3. ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą (45 min) –ilość: 1 ćwiczenia- cena:  59 zł brutto 
4. prywatna wizyta u lekarza rehabilitacji -  ilość: 1 wizyta cena:  20 zł brutto 

 


