
REGULAMIN PROMOCJI (SPRZEDAŻY PREMIOWEJ) 

Prezent do abonamentu 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej pod nazwą ,,Prezent do 
abonamentu’’ jest IQ Dental System sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, NIP: 8672242363, 
KRS: 646702, REGON: 365847216, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 
10 000, 00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem akcji jest promocja usług oferowanych przez Organizatora, a w szczególności aplikacji 
IQ Dental dla gabinetów stomatologicznych (dalej: „Klienci”). 

3. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 1.12.2022 do 30.12.2022 i obejmuje 
Klientów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy we wskazanym okresie nabywają 
usługi oferowane przez Organizatora. W szczególności dotyczy nabycia abonamentów na 
aplikację IQ Dental lub ich przedłużenia. 

NAGRODY 

4. W promocji Organizator oferuje nagrody określone w Załączniku do niniejszego Regulaminu, 
podzielone przez Organizatora na kategorie (dalej: „Nagrody”). 

5. Kategoria Nagrody, do której prawo nabywają Klienci, uzależniona jest od wartości nabytych 
przez Klienta usług. 

6. Pula Nagród jest ograniczona, zgodnie z Załącznikiem. Organizator niezwłocznie poinformuje 
o wyczerpaniu puli Nagród w danej kategorii poprzez stosowną informację na swojej stronie 
internetowej. 

7. Nagrody są przedmiotem sprzedaży. Organizator sprzedaje Nagrody Klientom. Cena sprzedaży 
wynosi każdorazowo 1 (jeden) złoty, powiększone o wartość podatku od towarów i usług. 

UCZESTNICTWO W PROMOCJI  

8. Z udziału w sprzedaży premiowej wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także jego 
podwykonawcy, w tym zleceniobiorcy. 

9. Udział w promocji jest dobrowolny. Dokonując zakupu usług od Organizatora w okresie 
trwania promocji Klient może zgłosić udział w sprzedaży premiowej w celu odbioru Nagrody 
w szczególności przekazując chęć udziału drogą telefoniczną, mailową, przez formularz 
kontaktowy na stronie Organizatora oraz przez wiadomość tekstową na profilach 
Organizatora w mediach społecznościowych. 

10. W razie zgłoszenia do udziału w promocji przy zakupie usług Organizatora oraz zakupu usług 
o wartości wskazanej w Załączniku, Klient nabywa prawo do Nagrody z określonej kategorii. 

11. Po zakupie oraz zgłoszeniu do promocji, w celu odbioru Nagrody Klient kontaktuje się drogą 
elektroniczną (poczta elektroniczna, adres: biuro@iqdental.pl) z Organizatorem, wskazując 
Nagrodę, którą wybiera.  

12. Nagroda, do której prawo nabył Klient, zostaje mu wydana i przekazana w terminie 7 dni 
po dokonaniu przez Klienta zapłaty. 

13. Nagrody rzeczowe są wysyłane do Klientów przesyłkami kurierskimi lub podobnymi – wedle 
wyboru Organizatora. 



14. O pierwszeństwie w otrzymaniu Nagrody decyduje termin opłacenia zakupu Nagrody 
przez Klienta. 

REKLAMACJE 

15. W związku z prowadzoną sprzedażą premiową Klienci mogą zgłaszać reklamacje, wskazując 
jej przyczyny, opisując stan faktyczny i uzasadniając powody złożenia reklamacji. 

16. Reklamacje składane są w formie elektronicznej (poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: 
biuro@iqdental.pl. Organizator zastrzega prawo do nierozpoznawania reklamacji złożonych 
inną drogą, a także reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie (brak danych Klienta, brak 
opisu stanu faktycznego, brak uzasadnienia itp.) 

17. Reklamacje rozstrzygane będą w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnej i nadającej się 
do rozpoznania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient powiadomiony zostanie 
pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail, lub na adres z którego złożona została 
reklamacja. 

18. Procedura reklamacyjna nie wyłącza prawa Klienta do rozstrzygnięcia sprawy przed sądem. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19. Regulamin niniejszy opublikowany zostaje na stronie internetowej Organizatora. 

20. Organizator może dokonywać zmian Regulaminu wedle uznania i bez podania przyczyny. 
Zmiany takie nie będą naruszać już nabytych przez Klientów praw, w szczególności nie będą 
wpływać na prawo do Nagród nabyte przed zmianą Regulaminu. 



NAGRODY 

Lp. Kategori
a

Wartość zakupów 
uprawniających do 

Nagrody

Nagrody (do wyboru przez Klienta) Liczba 
Nagród w 
Promocji

1 A 3 170,73 złotych neho 1. Słuchawki 
bezprzewodowe 
dokanałowe JBL 230N 

2. Smartband Xaomi Mi 
Band 7 

10 sztuk

2 B 6 422,76 złotych neho 1. Smartwatch Garmin Lily 
2. Zegarek Garmin 

Vivomove 3 

10 sztuk

3 C 9 674,80 złotych neho 1. Laptop Lenovo IdeaPad 
3 15ALC6 15,6’’ 

10 sztuk


