
REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie § 6 ust. 7 Regulaminu Aplikacji Mobilnej oraz

Serwisu „DokDok”.

• Regulamin dotyczy udzielania zniżek na usługi odpłatne w ramach akcji promocyjnej „Program

poleceń DokDok” (dalej: Promocja).

• Organizatorem Promocji jest DokDok sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-505), al. Armii

Krajowej 46ad, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla

Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000836794, NIP 8943153046, REGON: 385881700, zwany dalej Organizatorem.

• Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, pisane dużą literą mają znaczenie nadane im

w Regulaminie Aplikacji Mobilnej oraz Serwisu „DokDok”.

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE

• Osobą uprawnioną do skorzystania z Promocji jest Użytkownik, który w okresie trwania Promocji

spełnił warunki:

• posiada Konto w Systemie

• jest osobą posiadającą uprawnienia do świadczeń w ramach NFZ

• wypełnił i podpisał Deklarację,

• dostarczył podpisaną Deklarację Usługodawcy, którą to Deklarację Usługodawca

przyjął
• Użytkownik przekazał swój indywidualny kod polecenia osobie, której poleca

przychodnię DokDok.

• Osoba polecona użyła kodu od zarejestrowanego Użytkownika podczas rejestracji i

złożyła deklarację NFZ, którą to deklarację usługodawca przyjął.
• Użytkownik, jak i osoba polecona są pacjentami przychodni DokDok na dzień

przyjęcia deklaracji osoby poleconej, przez Usługodawcę.

• Szczegółowe zasady rejestracji Konta Użytkownika opisuje § 4 Regulaminu Aplikacji Mobilnej i

Serwisu „DokDok”.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa do dnia 31 grudnia 2023 .

Zniżki przyznane w ramach Promocji obowiązują do dnia 31 grudnia 2023 .

§ 4. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora zniżki:

● 50 zł zniżki na badania laboratoryjne o wartości min. 100 zł, możliwe do zakupu w

przychodni DokDok



● W okresie obowiązywania zniżek, wskazanym w § 3 ust. 2, Użytkownik może

otrzymać zniżkę za każdym razem kiedy zostanie przyjęta przez Usługodawcę
deklaracja osoby, która zarejestrowała się używając indywidualnego kodu polecenia

Użytkownika. Liczba poleceń jest nieograniczona. Użytkownik może skorzystać ze

zniżki jeden raz przy każdym jej przyznaniu.

● 50 zł zniżki na badania jest ważne 3 miesiące od jej otrzymania.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

• Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać:

• pisemnie na adres Usługodawcy podany w treści niniejszego Regulaminu,

• pocztą elektroniczną na adres dok@dokdok.pl

• Do Reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Promocji stosuje się postanowienia

dotyczące trybu rozpatrywania reklamacji zawarte w Regulaminie Aplikacji Mobilnej i Serwisu

„DokDok”.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest w Serwisie.

Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2022
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