
 

 

 

Poznań, dnia 14.05.2018r.  

 

 

REGULAMIN KARTY PROMOCYJNEJ 

§ 1. 

 
Warunki ogólne: 

  

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty 
PROMOCYJNEJ Beauty Instytut Salamandra (dalej zwanej również „Karta"). 

1.2 Wydawcą Karty Promocyjnej Beauty Instytut Salamandra jest Instytut Zdrowia i Urody Barbara 
Salamandra siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 113, 60-313 Poznań, NIP 7811060867, REGON 
362161286, Zwanym dalej Instytutem lub Instytutem Salamandra. 

 

§ 2. 

Zasady realizacji Karty Promocyjnej: 

2.1 Kartę Promocyjną Beauty Instytute Salamandra można otrzymać od Instytutu Salamandra lub 
od Firm i Instytucji ściśle współpracujących z Instytutem Salamandra.   

2.2 Karta Promocyjna jest Kartą Rabatową wykorzystywaną zgodnie z punktem 2.4. Nominał Karty 
Promocyjnej w momencie realizacji czyli zakupie usług w Instytucie Salamandra zostanie 
zamieniony na Rabat o równowartości otrzymanej Karty Promocyjnej. 

2.3 Karta Promocyjna Beauty Institute występuje w nominałach: 100zł., 200zł., 500zł., 1000zł.  

2.4 Poszczególne nominały uprawniają do skorzystania z Karty Promocyjnej w przypadku zakupu 
usług w Instytucie Salamandra o następujących wartościach zabiegów, Projektu Piękno czy też 
Pakietów: 

 Zabieg minimum o wartości: 4000zł. do wykorzystania Karta Promocyjna czyli rabatowa o 
nominale max. 1000zł.,  



 Zabieg minimum o wartości: 2000zł. do wykorzystania Karta Promocyjna o nominale max. 
500zł.,  

 Zabieg minimum o wartości: 800 zł. do wykorzystania Karta Promocyjna o nominale max. 
200zł.,  

 Zabieg minimum o wartości: 400 zł. do wykorzystania Karta Promocyjna o nominale max. 
100zł.,  

2.5 Użytkownicy Karty Promocyjnej Beauty Institute Salamandra mogą się nią posługiwać 
wielokrotnie, aż do wyczerpania środków dostępnych na Karcie Promocyjnej Beauty Institute 
Salamandra, Kartę Promocyjną o wyższym nominale można stosować do zabiegów o niższej 
wartości. Jednak wartość Karty Promocyjnej czyli rabat jest naliczany proporcjonalnie do 
wysokości usług zgodnie z § 2 pkt. 2.4, 

2.6 Realizacja Kart Promocyjnych nie może łączyć się z innymi Promocjami czy też Rabatami 
obowiązującymi w Instytucie Salamandra oraz na stronie www.instytutsalamanadra.pl 

2.7 Karta Promocyjna Beauty Institute Salamandra jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej 
wydania przez Sprzedawcę. Wraz z upływem terminu ważności Karty Podarunkowej, nie 
podlega ona odnowieniu i nie uprawnia do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek 
niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie Promocyjnej nie może być przedmiotem 
jakichkolwiek roszczeń Klienta.   

2.8 Karta Promocyjna Beauty Institute Salamandra nie jest środkiem płatniczym i nie może zostać 
wymieniona na środki pieniężne. 

2.9 Pełna lista zabiegów oraz usług oferowanych w Instytucie Salamandra dostepna jest na stronie 
www.instytutsalamandra.pl, 

2.10 Karta Promocyjna Beauty Institute Salamandra nie podlega zwrotowi. 

2.11 Karta Promocyjna Beauty Institute Salamandra nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu, 
w wypadku np. jej utraty. Za bezpieczeństwo i poprawne użycie Karty Promocyjna Beauty 
Institute Salamandra odpowiedzialny jest wyłącznie jej Posiadacz. Karta Promocyjna Beauty 
Institute Salamandra w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia, nie podlega wymianie 
na nową. 

 

§ 3. 

Ogólne informacje o Karcie Promocyjnej: 

 

2.1 Karty Promocyjne Beauty Institute Salamandra nie są kartami imiennymi, dlatego też 
w momencie braku możliwości wykorzystania przez osobę która ją otrzymała, można 
podarować Kartę Promocyjną innej osobie chcącej z niej skorzystać. 

2.2 Aktywacja Karty Promocyjnej Beauty Institute Salamandra następuje w Instytucie 
Salamandra z chwilą zakupu usług. 

2.3 Instytut Salamandra może odmówić realizacji Karty Promocyjnej Beauty Institute 
Salamandra w przypadku: upływu terminu ważności Karty Promocyjnej Beauty 
Institute Salamandra, chęci wykorzystania jej na zabiegi objęte już inną promocją czy 
też rabatem. 



2.4 Użytkownik ma prawo sprawdzenia salda Karty Promocyjnej osobiście w Instytucie 
Salamandra. 

2.5 Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Promocyjnej Beauty Institute 
Salamandra muszą być składane w Instytucie Salamandra, a rozpatrywane będą przez 
Firmę Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w ciągu 14 dni od daty złożenia 
reklamacji. 

2.6 Karta Promocyjna Beauty Institute Salamandra nie jest elektronicznym instrumentem 
płatniczym, jak również nie jest elektroniczną karta płatniczą w rozumieniu 
obowiązujących przepisów prawa. Karta Promocyjna jest formą rabatu przyznawanego 
Klientowi na określonych wyżej warunkach. 

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe. 

2.7 Użycie Karty Promocyjnej Beauty Institute Salamandra jest jednoznaczne z akceptacją 
przez Klienta postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, który jest 
udostępniany przy zakupie/wydawaniu Karty Podarunkowej Beauty Institute 
Salamandra  i na stronie www.instytutsalamandra.pl. Niniejszy regulamin wchodzi w 
życie z dniem 16.03.2018 r, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 
dni od ich dokonania. 

2.8 Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Promocyjnych w każdym 
czasie bez podania przyczyny. Użytkownicy Kart Promocyjnych nabytych do dnia 
zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach. 

2.9 Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.   

 

 

Instytut Salamandra 

 

 

 

 

 

 



 


