Regulamentul campaniei promotionale "O radiografie 3D pentru fiecare"
Campania promotionala pentru clientii companiei SC OPEN DENTAL CLINIC SRL
Perioada campaniei: 01 decembrie 2017 — 15 ianuarie 2018.

Articolul 1. Organizatorul campaniei
Art.1.1. Campania “O radiografie 3D pentru fiecare", este organizata de catre SC OPEN DENTAL CLINIC SRL Timisoara , Str. Constantin
Brancoveanu nr. 105, jud. Timis, inmatriculata la ORC Timis sub nr. J35/940/2010, CUI: 27051634, Telefon: 0256 478 011.
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participant.
Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din
motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.
Art.2.1. Campania promotionala poarta denumirea Campania “O radiografie 3D pentru fiecare"
Art.2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada: 01 decembrie 2017 — 15 ianuarie 2018.

Articolul 3. Serviciile participante la campanie
Art.3.1. Obiectul campaniei il reprezinta promovarea serviciului de Radiografie 3D.
Art.3.2. Campania consta in acordarea cu titlu de gratuitate a unei radiografi 3D, Totale sau Partiale/pacient/campanie, în functie de necesitatile
pacientului stabilite de medicul stomatolog din cadrul clinicii si prezentarea concluzilor medicale si a recomandarilor de tratament în urma analizei
facute de medicul stomatolog pe radiografia facuta.
Art. 3.3. Promotia se acorda exclusiv radiografiilor 3D totale sau partiale in limita a 100 de radiografi/campanie.

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare
Art.4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica avand domiciliul/sediu sau rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care
este de acord ca radiografia efectuata sa ramana proprietatea clinicii si sa poata fi folosita in conformitate cu Art.19 si 20 din Legea 46/2003 privind
drepturile pacientului în cadrul învatamantului medical clinic si la cercetarea stiintifică.

Articolul 5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale
Art.5.1. La solicitarea pacientului adresata receptiei clinicii acesta este programat la un medic stomatolog pentru un consult sumar in urma caruia se
realizeaza radiografia 3D totală sau partială, recomandata de acesta si i se va prezenta clientului fisa cu concluziile medicale si recomandarile de
tratament dupa analizarea ei, acesta avand drept suveran de decizie daca interventile necesare si recomandate le face in clinica SC OPEN DENTAL
CLINIC SRL sau în altă parte. In situatia in care acesta doreste sa urmeze tratamentul la alta clinica si solicita radiografia 3D efectuata aceasta se va
plati la pretul de lista de la data efectuarii ei si va fi livrata pacientului pe un disc optic tip CD, astfel intrand in proprietatea pacientului.

Articolul 6. Modalitate de identificare si obtinere
Art. 6.1. O persoana fizica poate beneficia de o singura radiografie 3D totală sau partială pe perioada campaniei daca acceptă conditiile prevazute in
prezentul regulament.
Art. 6.2. Campania este semnalizata la sediul clinicii, prin pliante si afise, pe site-ul societatii www.teamdentalclinic.ro si pe contul de facebook al
clinicii.

Articolul 7. Limitarea raspunderii
Art. 7.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita Ia urmatoarele: necunoasterea, neacceptarea sau
nerespectarea conditiilor prezentei campanii de catre clientul solicitant.
Art. 7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara campania.
Art. 7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul
mers al campaniei sau imaginea companiei.

Articolul 8. Litigii
Art. 8.1. Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care
aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente apartinand sediului social al organizatorului.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale
Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifica regulamentul, oricand pe parcursul desfasurarii
acesteia, cu informarea prealabila a clientilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (site www.teamdentalclinic.ro si afisare la sediul societatii).
Art 9.2. Organizatorul isi rezervă dreptul de a întrerupe campania în momentul în care se atinge limita superioara de 100 radiografi acordate gratuit în
cadrul campaniei.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale
Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit la sediul organizatorului sau pe site www.teamdentalclinic.ro pe toata
perioada de desfasurare a campaniei.
Art. 10.2. Orice contestatie avand ca obiect campania promotionala “O radiografie 3D pentru fiecare" poate fi depusa la adresa: Timisoara , Str.
Constantin Brancoveanu nr. 105, jud. Timis, sau trimisa pe mail la office@teamdentalclinic.ro.
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