
Regulamin Kart Stałego Pacjenta Centrum Medycznego BM Quality Med 

 

Karta Stałego Pacjenta – karta przeznaczona do zbierania pieczątek promocyjnych w Centrum 

Medycznym BM Quality Med. 

Baza Klientów – wewnętrzna baza danych pacjentów i klientów Centrum Medycznego BM 

Quality Med, prowadzona wyłącznie na potrzeby Centrum Medycznego BM Quality Med, dane 

przetwarzane są wyłącznie przez Centrum Medyczne i nie są udostępniane podmiotom trzecim. 

Pakiet Stałego Pacjenta - zamknięta lista zabiegów i usług, z pośród których BM Quality Med 

wykona całkowicie za darmo, po zebraniu 10 pieczątek na Karcie Stałego Pacjenta. 10 pieczątek to 

1 wybrany zabieg. 

  

1. Promocja rozpoczyna się 1 czerwca 2015 roku i trwa do momentu odwołania przez 

Centrum Medyczne BM Quality Med. 

2. Promocja dotyczy pacjentów Centrum Medycznego BM Quality Med, którzy skorzystali z 

usługi Centrum na kwotę powyżej 80 zł. 

3. Każdy zakupiony zabieg w Centrum Medycznym BM Quality Med, na kwotę powyżej 80 zł, 

premiowany jest 1 pieczątką. Po zebraniu 10 pieczątek, pacjent ma prawo do skorzystania 

z 1 darmowego zabiegu. Lista zabiegów dostępna na stronie internetowej 

www.bmqmed.pl w zakładce "Promocje" 

4. Darmowy zabieg dotyczy wyłącznie zabiegów i usług wyszczególnionych na liście zwanej 

„Pakietem Stałego Pacjenta”. Zabiegi i usługi nieuwzględnione w Pakiecie, a będące 

przedmiotem zainteresowania Klienta, sprzedawane są w cenie regularnej, ujętej 

w oficjalnym cenniku Centrum Medycznego BM Quality Med. 

5. Lista zwana „Pakietem Stałego Pacjenta” podawana jest do publicznej wiadomości 

poprzez opublikowanie jej na stronie www.bmqmed.pl w zakładce "Promocje". 

6. Okaziciel karty przy pierwszej wizycie w Centrum Medycznym BM Quality Med jest 

wpisany do bazy klientów z uwzględnieniem danych osobowych i teleadresowych. 

7. „Pakiet Stałego Pacjenta” obejmuje różnorodne zabiegi i usługi. Raz opublikowane na 

liście usługi nie będą z niej usuwane, Centrum Medyczne BM Quality Med może jedynie 

listę tę poszerzać o dodatkowe, atrakcyjne zabiegi. 

8. Usługi zawarte w Pakiecie Stałego Pacjenta nie mogą być łączone z innymi promocjami. 

  

 

 

Gliwice, 01 czerwca 2015 r. 

 


