
Uczestnikiem programu może zostać każda osoba będąca Pacjentem gabinetu stomatologicznego

FABDENT spełniająca warunki określone w treści regulaminu.

Każdy Uczestnik programu otrzymuje nieodpłatnie kartę umożliwiającą realizację praw

przysługujących Mu z racji uczestnictwa w programie.

Kartę może przekazać wybranym przez siebie członkom rodziny, ale może to być tylko i wyłącznie

żona, mąż, córka, syn, babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek.

Przekazana Uczestnikowi programu karta umożliwia pozyskiwanie przez niego określonej liczby

punktów z tytułu wydanych środków pieniężnych (gotówka, karta płatnicza, przelew po wpłynięciu

środków na konto gabinetu FABDENT ) w gabinecie stomatologicznym FABDENT. Pozyskiwane w ten

sposób punkty gromadzone są na indywidualnym koncie Uczestnika programu. Każde wydane 10 zł

= 1 punkt. / Każde zebrane 2 punkty = 1 zł rabatu.

Do puli punktów gromadzonych na indywidualnym koncie Uczestnika programu zaliczane są również

punkty wynikające z transakcji dokonywanych przez wybranych przez Uczestnika programu

członków rodziny (żona, mąż, córka, syn, babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek).

Punkty z poszczególnych transakcji dokonywanych przez Uczestnika programu lub wybranych przez

Niego członków rodziny zaliczane są na Jego indywidualne konto pod warunkiem uprzedniego

okazania karty recepcjonistce rejestrującej daną transakcje sprzedaży tylko i wyłącznie w dniu

wykonania usługi.

Zgromadzone przez Uczestnika programu punkty uprawniają Go do ich wymiany na wykonanie usług

w gabinecie stomatologicznym FABDENT z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji,

stomatologii estetycznej, profilaktyki, licówek kompozytowych, Inlayów/Onlayów kompozytowych

oraz rentgenodiagnostyki. Warunkiem wymiany punktów na usługi w gabinecie stomatologicznym

FABDENT jest zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów oraz rabat nie może przekroczyć 50%

wartości zabiegu na danej wizycie.

Punkty nie są naliczane z zakresu ortodoncji, chirurgii i implantologii.

Nie można wymienić punktów na usługi z zakresu: implantologii, ortodoncji, protetyki, licówek

pełnoceramicznych, Inlayów/Onlayów pełnoceramicznych oraz chirurgii.

Promocje nie łączą się z możliwością wymiany punktów na usługi(np. nie wykonamy wybielania

zębów w promocyjnej cenie za zebrane punkty).

Uprawnionym do dokonania wymiany punktów na usługę jest Uczestnik programu, żona, mąż, córka,

syn, babcia, dziadek, wnuczka, wnuczek. Wymiany punktów na wybraną usługę dokonuje się za

okazaniem indywidualnej karty lojalnościowej tylko i wyłącznie w dniu wykonania usługi.

Wraz z wymianą punktów na wybraną przez Uczestnika usługę pula punktów zgromadzonych na

Jego indywidualnym koncie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
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