
REGULAMIN „BADANIE
BEZPŁATNE WITAMINA D3” 

Regulamin promocji „B A D A N I E  B E Z P Ł AT N E  W I TA M I N A D 3 ”

 Laboratorium Medyczne Labmed

 

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  promocji  pod  nazwą  „BADANIE BEZPŁATNE WITAMINA D3” jest

Laboratorium Medyczne Labmed ul.  Raciborska 9,  44-153 Sośnicowice,  wpisane

do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 631  020 68 80.

2. Promocja  ma  na  celu  przeprowadzenie  badań  profilaktycznych  związanych  z

oznaczeniem poziomy witaminy d 3 u pacjentów Laboratorium. .

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce

oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia

1964  roku  Kodeks  cywilny  (t.  j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1025  z  późn.  zm.),  z

wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.
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 2. Zasady promocji

1. Czas  trwania  Promocji:  od  01.09.2022  do  30.09.2022.  Organizator  zastrzega

sobie prawo do modyfikacji czasu trwania promocji

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

1. Wykaz  Punktów  Pobrań  Laboratorium  Labmed,  dostępny  na  stronie

internetowej organizatora www.lab-med.pl

3. W ramach Promocji,  każdy Klient,  który  w okresie  jej  trwania,  wskazanym w § 2

ust.  1  Regulaminu,  dokona  zakupu  dowolnych  badań  krwi,  może  poprosić  o

wykonanie bezpłatnego badania na oznaczenie poziomu witaminy d3.

4. Promocja posiada ograniczenie zakupowe, czyli  jeden klient  może przystąpić  do

Promocji tylko jeden raz w trakcie trwania akcji promocyjnej. 

5. Organizator promocji,  zastrzega sobie prawo wydłużonego oczekiwania na wynik

badania witaminy d3, ze względu na ilość badań. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji  dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach pobrań

oraz na stronie internetowej organizatora www.lab-med.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu,  gdy konieczność jego

zmiany  wynikać  będzie  z  czynników  niezależnych  od  Organizatora.  Zmiany
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zostaną  opublikowane  poprzez  zamieszczenie  na  stronie  internetowej,

wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  zastosowanie  mają

odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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