Regulamin korzystania z Kuponów Groupon
/”Regulamin”/

1. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady i sposób korzystania z kodów voucherów
(bonów) zakupionych na platformie www.groupon.pl uprawniających do zawarcia umowy
na korzystanie z usługi Opieki Medycznej LUX MED (dalej: „Kupon Groupon”, a łącznie
„Kupony Groupon”).

1.2.

Wystawcą Kuponu Groupon jest MedicCentre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 89, wpisana pod numerem
0000660624 do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, której nadano NIP 5213765568
oraz REGON 366435562, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (dalej: „MC”).

1.3.

Kupon Groupon uprawnia posiadacza Kuponu Groupon do zawarcia z MC jednej umowy
na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oferowanych (opieki medycznej) przez spółkę
LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Postępu 21C (02–676) Warszawa, wpisaną pod numerem KRS 0000265353 do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („LUX MED”) w
jednym z wariantów wybranym przez posiadacza Kuponu Groupon („Pakiet”), na
warunkach opisanych w Załączniku numer 1 do Regulaminu („Umowa na Pakiet”).

1.4.

Kupony Groupon dostępne są w wariantach, opisanych szczegółowo w ofercie zamieszonej
na platformie www.groupon.pl z 12 lub 24 miesięcznym Okresem Zobowiązania (okresem
przez jaki posiadacz Kuponu Groupon zobowiązany jest nie wypowiadać Umowy na Pakiet
z przyczyn innych niż dotyczące niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez
MedicCentre lub LUX MED, wskazanych w Umowie na Pakiet).

1.5.

Kupony Groupon można nabyć jedynie za pośrednictwem platformy www.groupon.pl.

1.6.

Kupon Groupon może zostać zrealizowany jedynie u MC i jedynie w terminie 1 miesiąca od
daty jego zakupu („Okres Ważności”).

1.7.

Do zakupu i realizacji Kuponów Groupon mają zastosowanie postanowienia Warunków
Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. z o.o. znajdujące się na stronie www.groupon.pl
(„Regulamin Groupon”).

1.8.

Pojęcia pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im we wzorach Umowy na Pakiet
stanowiących Załącznik numer 1 do Regulaminu.

1.9.

Skorzystanie z Kuponu Groupon jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się
z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

2. UMOWA NA PAKIET
2.1.

Umowa na Pakiet zawierana jest pomiędzy posiadaczem Kuponu Groupon, a MC.

2.2.

Umowa na Pakiet uprawnia Osobę Uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
(opieki medycznej) świadczonej przez spółkę: LUX MED w ramach wybranego przez
posiadacza Kuponu Groupon Pakietu w okresie Aktywacji Pakietu.

2.3.

Posiadacz Kuponu Groupon może zawrzeć Umowę na Pakiet na swoją rzecz (wskazać
siebie jako Osobę Uprawnioną do korzystania z pakietu medycznego będącego
przedmiotem Umowy na Pakiet) lub na rzecz dowolnej osoby trzeciej (wskazać inną osobę
jako Osobę Uprawnioną do korzystania z pakietu medycznego będącego przedmiotem
Umowy na Pakiet). Osoba Uprawniona, w dniu Aktywacji Pakietu nie może mieć
ukończonych 64 lat w przypadków Umów na Pakiet z 12 miesięcznym Okresem
Zobowiązania lub 63 lat w przypadkach Umów na Pakiet z 24 miesięcznym Okresem
Zobowiązania.

2.4.

Umowa na Pakiet zawierana jest na czas nieokreślony z 12 lub 24 miesięcznym Okresem
Zobowiązania w zależności od wybranego wariantu Kuponu Groupon.

2.5.

Po zakończeniu Okresu Obowiązywania każda ze stron Umowy na Pakiet może ją
wypowiedzieć z dowolnej przyczyny bez konieczności zapłaty jakichkolwiek kar, w każdym
momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.6.

Aktywacja Pakietu w następuje:
2.6.1. jeżeli zawarcie Umowy na Pakiet nastąpiło do 25 dnia miesiąca – Aktywacja Pakietu
następuje w pierwszym dniu miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w
którym Umowa na Pakiet została zawarta;
2.6.2. jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło w okresie od 26 dnia miesiąca do ostatniego dnia
miesiąca – Aktywacja Pakietu następuje w pierwszym dniu drugiego z kolei miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę na Pakiet.

2.7.

Na podstawie Umowy na Pakiet, posiadacz Kuponu Groupon, który zawarł Umowę na
Pakiet („Klient”) zobowiązany jest uiszczać na rzecz MC Opłaty Miesięczne za Opiekę
Medyczną LUX MED w ramach wybranego przez posiadacza Kuponu Groupon Pakietu.
Opłaty Miesięczne są należne bez względu na to czy Osoba Uprawniona skorzystała z
Usług (są należne także za zapewnienie gotowości LUX MED do wykonania Usług).

2.8.

Poprzez skorzystanie z Kuponu Groupon uiszczana jest Opłata Ryczałtowa za korzystanie z
Pakietu, pokrywająca Opłaty Miesięczne za określone dla danego wariantu Kuponu
Groupon Okresy Rozliczeniowe (3, 12 lub 24 Okresy Rozliczeniowe w zależności od
wariantu zakupionego Kuponu Groupon).

2.9.

Po upływie Okresów Rozliczeniowych, które pokrywa Opłata Ryczałtowa Klient
zobowiązany będzie do uiszczania Opłat Miesięcznych w wysokości oraz w cyklu
rozliczeniowym wskazanych w Umowie na Pakiet.

2.10. Klient może odstąpić od Umowy na Pakiet w formie elektronicznej w terminie 14 dni od
daty jej zawarcia w trybie opisanym w tej umowie i załączonym pouczeniu.
2.11. W wypadku odstąpienia od Umowy na Pakiet lub jej wypowiedzenia Klient, który zawarł
Umowę na Pakiet nie może żądać zwrotu uiszczonej Opłaty Ryczałtowej ani ponownie
wykorzystać Kuponu Groupon.

3. ZASADY REALIZACJI KUPONÓW GROUPON:
3.1.

Aby skorzystać z Kuponu Grouponu posiadacz Kuponu Grouponu powinien skontaktować
się z MC poprzez infolinię MC pod numerem: […] w dni robocze w godz. […] lub soboty i
niedzielę od […],lub za pośrednictwem adresu e-mail: […] i podać kod znajdujący się na
zakupionym Kuponie Groupon oraz podać dane konieczne do zawarcia Umowy na Pakiet,
w tym dane Osoby Uprawnionej, zapoznać się i zaakceptować warunki Umowy na Pakiet,
zapoznać się z klauzulami informacyjnymi RODO oraz wyrazić inne zgody wymagane przez
MC (tj. przeprowadzić pełną procedurę zawierania Umowy na Pakiet).

3.2.

Kupon Groupon może zostać wykorzystany jedynie w Okresie Ważności.

3.3.

Kupon Groupon może być wykorzystany tylko jednokrotnie i tylko w całości. Nabywca
Kuponu Groupon jest wyłącznie odpowiedzialny za dysponowanie Kuponem Groupon i
zapewnienie jego bezpieczeństwa (poufności i jego nieprzekazywania osobom
nieupoważnionym).

3.4.

MC zawrze Umowę na Pakiet z pierwszą pełnoletnią osobą fizyczną, która zgłosi się z
Kuponem Groupon w Okresie Ważności i zażąda na jego podstawie zawarcia Umowy na
Pakiet.

3.5.

MC może odmówić zawarcia Umowy na Pakiet na podstawie Kuponu Groupon, jeżeli:
3.5.1. upłynął Okres Ważności;
3.5.2. posiadacz Kuponu Groupon nie wskazał danych koniecznych do zawarcia Umowy na
Pakiet;
3.5.3. osoba wskazana przez posiadacza Kuponu Groupon nie spełnia wymagań
przewidzianych dla Osoby Uprawnionej.

3.6.

Kupon Groupon uprawnia do zawarcia Umowy na Pakiet jedynie w wariancie
przewidzianym dla danego Kuponu Groupon.

3.7.

Kupon Groupon nie jest zamienny na jakiekolwiek świadczenia. Nie jest możliwe
wypłacenie posiadaczowi Kuponu Groupon, ani jakiejkolwiek innej osobie środków
pieniężnych w zamian za Kupon Groupon, także w wypadku jego niezrealizowania lub
zrealizowania go tylko w części (w wypadku odstąpienia od Umowy na Pakiet lub
wypowiedzenia Umowy na Pakiet). W wypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy na
Pakiet zawartej przy wykorzystaniu Kuponu Groupon, Kupon Groupon nie może być
ponownie wykorzystany, a MC nie zwraca żadnych świadczeń posiadaczowi Kuponu
Groupon.

3.8.

Kupon Groupon nie może być przedmiotem obrotu - w szczególności nie można go ani
zbywać ani odpłatnie udostępniać osobom trzecim.

3.9.

MC odpowiada wobec posiadaczy Kuponu Groupon, którzy zawierają Umowy na Pakiet i
Osób Uprawnionych wyłącznie za Aktywację Pakietu zgodnie z Umową na Pakiet. Za jakość
i terminowość wykonania świadczeń w ramach Pakietu odpowiada wyłącznie LUX MED i
osoby, którymi się posługuje przy ich wykonaniu (nie odpowiada za to MC).

4. INFORMACJE DODATKOWE:
4.1.

Kupon Groupon nie łączy się z innymi promocjami lub ofertami specjalnymi.

4.2.

Reklamacje i zapytania dotyczące zakupu Kuponu Groupon obsługiwane są przez Groupon
Sp. z o.o. Pozostałe reklamacje powinny być składane zgodnie z trybem reklamacyjnym
określonym we wzorach Umowy na Pakiet.

4.3.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.4.

MC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o ile nie wpłynie to na
prawa nabyte przez posiadaczy Kuponów Groupon.

Załączniki:
1. Wzory Umowy na Pakiet.

Umowa na Pakiet na czas nieoznaczony z Okresem Zobowiązania wynoszącym 12 miesięcy

Umowa na Pakiet na czas nieoznaczony z Okresem Zobowiązania wynoszącym 24 miesiące

