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KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI AKCPETUJESZ REGULAMIN AKCJI  
HELLO SUMMER 

 
W ramach akcji HELLO SUMMER nasi Goście mają możliwość skorzystania z bardzo 
atrakcyjnych pakietów oraz prezentów od Paparazzi. 
 

Zasady akcji: 
 
PAKIET TWARZ 4 + 1 gratis 
 
Wykup pakiet 4 zabiegów Accent Prime na twarz, a otrzymasz od nas w prezencie  
dodatkowy zabieg Accent Prime na twarz. 
 
PAKIETY CIAŁO 
 
ACCENT PRIME 4 + 1 GRATIS 
 
Wykup pakiet 4 zabiegów falą radiowa/liposukcja ultradźwiękowa na wybrany obszar 
ciała, a otrzymasz w prezencie 1 dodatkowy zabieg Accent Prime na ciało. 
 
 
STORZ MEDICAL 7 + 1 GRATIS 
 
Wykup pakiet 7 zabiegów falą uderzeniową Storz Medical na wybrany obszar ciała,  
a otrzymasz w prezencie 1 dodatkowy zabieg falą uderzeniową na ciało. 
 
Obszary ciała do wyboru: 
Brzuch, boczki, bryczesy, uda przód, uda tył, wewnętrzna część ud, pośladki 
1 OBSZAR to wielość formatu A4. 
 
Warunki promocji: 

• Pakiety można wykupić w dniach trwania promocji, płacąc osobiście w recepcji kliniki lub 
przelewem na następujący numer konta:  

o 07 1140 1094 0000 4248 5600 1005 
o tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz nazwa wybranego pakietu 

SUMMERTWARZ, SUMMERACCENT, SUMMERSTORZ  
o Prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty na adres: recepcja@paparazzi.clinic. W 

przypadku płatności przelewem wiążąca dla skorzystania z oferty jest data 
wykonania przelewu, widoczna na dokumencie potwierdzającym płatność. 

• Promocja nie łączy się z innymi aktualnymi promocjami Paparazzi laser&beauty. 

• Osoba posiadająca wykupiony zabieg zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji 
terminu wizyty w Paparazzi telefonicznie pod numerem 505 114 000, osobiście lub 
drogą mailową recepcja@paparazzi.clinic przez wiadomość na Instagramie lub 
Messengerze. 

• Wykupione zabiegi z akcji promocyjnej należy wykonać w trakcie 6 miesięcy liczonych 
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od momentu zakupu zabiegów. Po tym czasie wszystkie niewykorzystane zabiegi uznaje 
się za wykonane. 

• Przy wykupieniu pakietu z promocji, klient otrzymuje dodatkowe GRATISOWE 
zabiegi do wyboru: 

o przy wykupieniu pakietu 4 zab. Accent Prime na twarz 1 dodatkowy zabieg Accent 
Prime na twarz.;  

o przy wykupieniu pakietu 4 zab. na ciało Accent Prime fala radiowa/ ultradźwięki 1 
dodatkowy zabieg Accent Prime na ciało;  

o przy wykupieniu pakietu 7 zab. Storz Medical na wybrany obszar, dodatkowy 
zabieg falą uderzeniową na wybrany obszar.  

• Zabiegi gratisowe należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
realizacji pakietu. 

• Realizację pakietu należy rozpocząć w ciągu 30 dni od daty zakupu.  

• Zabieg z pakietu lub dodatkowy zabieg można odwołać najpóźniej 24 h przed wizytą. 
W innym wypadku zabieg zostanie uznany jako zrealizowany. 

• Pakiety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. 

• Zakupionego wcześniej bonu nie można wykorzystać na zabiegi promocyjne w 
ramach akcji. 

• Wykupione Pakiety są imienne i nie podlegają przypisaniu do więcej niż jednej 
osoby. 

• Odwołanie wizyty z pakietu możliwe jest najpóźniej na 24h przed jej 
planowanym terminem. Brak informacji o jej odwołaniu lub nie przybycie na 
umówioną wizytę jest tożsamy z odbyciem planowanej wizyty. 

• Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.  

• Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.  

• Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Paparazzi laser&beauty oraz na stronie 
www.paparazzi.clinic w zakładce PROMOCJE. 

• Korzystając z akcji oświadczasz, że zapoznałeś/łaś się z regulaminem i go akceptujesz. 
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