
 
 

Regulamin promocji  
„Dodaj Salę – prowizja 1 zł” 

 
 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej (dalej: Promocja) jest MedicalReting.com sp. z o.o. z 
siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Smukalskiej 33, 85-565 Bydgoszcz, REGON: 386846597, NIP: 
9671438828, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000856579, 
zwanym dalej Organizatorem.  
1.2 Promocja odbędzie się: w terminie od 1.02.2023 do 30.04.2023 roku. 
1.3. Organizator jest właścicielem i operatorem portalu internetowego typu marketplace 
dostępnego pod adresem www.medicalrenting.com służący dostarczaniu jego użytkownikom 
materiałów w postaci elektronicznej, informacji i ofert dotyczących świadczonych przez 
podmioty trzecie usług wynajmu sal operacyjnych, zabiegowych oraz gabinetów lekarskich 
(dalej: Serwis). 
 
2. Zasady prowadzenia promocji.  
2.1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących zarejestrowaną 
działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej, w zakresie działalności leczniczej 
(Klienci).  
2.2. Promocja polega na tym, że Klient, który w okresie jej obowiązywania doda ofertę 
wynajmu sali operacyjnej lub gabinetu lekarskiego (dalej: Sala) w Serwisie, prowizja należna 
od Klienta za wynajem Sali za pośrednictwem Serwisu wyniesie 1 zł netto, powiększone o 
należny podatek VAT. 
2.3. Promocja dotyczy wszystkich Sal dodanych do Serwisu w okresie trwania Promocji, 
niezależnie od ich ilości, pod warunkiem, że do wykonania usługi najmu dotyczącej Sali objętej 
promocją dojdzie w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu Promocji. 
 
2.4. W celu wzięcia udziału w Promocji konieczne jest: 

2.4.1. Posiadanie przez Klienta aktywnego konta Partnera w Serwisie, 
2.4.2. Dodanie w okresie trwania Promocji oferty wynajmu Sali, 
2.4.3. Złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z Promocji poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego checkboxa przy wypełnianiu formularza elektronicznego dotyczącego dodania 
Sali w Serwisie, 

2.4.4. Uiszczenie ryczałtowej opłaty za dodanie Sali w wysokości 100 zł netto. 
 
2.5. Opłata, o której mowa w pkt 2.4.4. należna jest za każdą Salę dodaną w okresie 
obowiązywania Promocji. Jej zapłata następować będzie na podstawie stosownej faktury 
wystawionej przez Organizatora najpóźniej na koniec miesiąca, w którym Sala została dodana 
do Serwisu.  
2.6. W przypadku gdy Klient zalegać będzie z zapłatą ryczałtowej opłaty za dodanie Sali w 
Serwisie ponad 30 dni, Organizator ma prawo do podwyższenia należnej mu prowizji do kwoty 
wynikającej z zastosowania wskaźnika, o którym mowa w § 3 ust. 2 Warunków Współpracy z 



Serwisem MedicalRenting.com. W tym celu Organizator wystawi stosowną fakturę korygującą 
i prześle ją Klientowi. 
 
3. Postanowienia końcowe 
3.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia 
Regulaminu Serwisu oraz Warunków Współpracy z Serwisem MedicalRenting.com dostępnych 
na www.medicalrenting.com. 
3.2. Dla usunięcia wątpliwości, w odniesieniu do wynajmu Sal dodanych do Serwisu na 
warunkach określonych w Regulaminie wyłącza się zastosowanie § 3 ust. 2 Warunków 
Współpracy z Serwisem MedicalRenting.com. 
3.3. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia czy reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać 
na adres mailowy Organizatora: biuro@medicalrenting.com w terminie 14 dni od ich 
stwierdzenia, pod rygorem ich oddalenia przez Organizatora. 
3.45. Organizator w każdym czasie może przedłużyć lub skrócić czas trwania promocji; może 
także zmienić jej warunki.  
3.5. Wzięcie przez Klienta udziału w niniejszej promocji oznacza akceptację wszystkich 
postanowień Regulaminu oraz jego załączników.  
 
 

Organizator 
 


