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REGULAMIN - KUPONY PODARUNKOWE 

1. Fizjoterapia Zakład Rehabilitacji Leczniczej, w dalszej części niniejszego regulaminu zwany Fizjoterapia ZRL, 
oferuje możliwość zakupu usług zdrowotnych w formie kuponów podarunkowych. 

 

2. Kupon podarunkowy uprawnia jego posiadacza do skorzystania ze świadczonych przez Fizjoterapia ZRL usług 
zdrowotnych, w tym konsultacji lekarzy specjalistów w zakresie neurologii oraz rehabilitacji, konsultacji 
fizjoterapeutycznych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie fizyko i  kinezyterapii. 

3. Kupon podarunkowy nabywany jest w Rejestracji Fizjoterapia ZRL, w zamian za otrzymane od nabywcy środki 
pieniężne.  
 

4. Wartość nominalną kuponu podarunkowego określa jego nabywca, z zastrzeżeniem minimalnej wartości kuponu  
w wysokości 45,00zł. 
 

5. Po przekazaniu kuponu podarunkowego nabywcy Fizjoterapia ZRL nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się 
kuponem przez osobę trzecią, jak również za utratę lub uszkodzenie kuponu z przyczyn nie leżących po stronie 
Fizjoterapia ZRL. 
 

6. Fizjoterapia ZRL zobowiązuje się do realizacji kuponów podarunkowych w zakładach w Przemyślu, ul. Basztowa 13 
oraz/lub w filii w Nienadowej 502A, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

7. W ramach nabytego kuponu podarunkowego posiadacz może zrealizować określone rodzaje i ilości usług 
zdrowotnych, których łączna wartość obliczona zgodnie z cennikiem usług komercyjnych, obowiązującym  
w Fizjoterapia ZRL dla klientów indywidualnych, nie przekracza wartości kuponu.  

 

8. Posiadacz kuponu podarunkowego może skorzystać z usług o wartości przewyższającej wartość kuponu,  
pod warunkiem dokonania dopłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością kuponu a łączną wartością 
nabytych usług. 
 

9. Kupon podarunkowy może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt, w zależności od jego wartości  
oraz rodzaju i ilości wykupionych usług. 

 

10. Kupon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w przypadku niewykorzystania przez posiadacza  
w całości, w przypadku niewykorzystania w części nie podlega również zwrotowi pozostała do wykorzystania kwota.  

 

11. Realizacja świadczeń zdrowotnych opłaconych kuponem podarunkowym następuje w terminie uzgodnionym 
uprzednio przez posiadacza kuponu w Rejestracji Fizjoterapia ZRL. 
 

12. W przypadku nie stawienia się posiadacza kuponu w umówionym terminie na udzielenie świadczeń zdrowotnych  
bez wcześniejszego odwołania rezerwacji terminu na co najmniej 24 godziny przed terminem zaplanowanym, kupon 
podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany. 

 

13. Okres ważności kuponu podarunkowego oznaczony jest datą umieszczoną na kuponie i wynosi maks. 6 miesięcy  
od daty jego zakupu. Upływ terminu ważności kuponu liczony jest od następnego dnia po dacie oznaczonej  
na kuponie, przy czym nie dotyczy posiadaczy, którzy rozpoczęli korzystanie z cyklu zabiegów  przed tym dniem. 

 

14. Niewykorzystanie  kuponu w okresie jego ważności powoduje utratę prawa jego posiadacza do żądania zrealizowania 
świadczeń zdrowotnych przez Fizjoterapia ZRL. 
 

15. Fizjoterapia ZRL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usług zdrowotnych w przypadku przedłożenia kuponu 
podarunkowego zniszczonego, nieczytelnego, bądź uszkodzonego w jakikolwiek inny sposób, nasuwający wątpliwości 
co do jego autentyczności. W takim przypadku kupon upominkowy uznany zostanie za nieważny, bez prawa 
posiadacza do otrzymania kuponu zastępczego lub innej rekompensaty. 

 

16. Niniejszy regulamin oraz cennik, o którym mowa w pkt. 7 regulaminu są dostępne w Rejestracji w zakładach 
Fizjoterapia ZRL w Przemyślu i w Nienadowej oraz na stronie internetowej www.fizjoterapiapl.pl. Podczas składania 
zamówienia nabywca oświadcza, iż zapoznał się z treścią tego regulaminu i akceptuje go w całości. 


