CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA CLIENT DE GRUP POLICLÍNIC
1.

La targeta client de Grup Policlínic dona dret a accedir als serveis mèdics i estètics que ofereix Grup Policlínic, a
tots els centres amb unes condicions preferents. Policlínic Torreblanca (Sant Cugat del Vallès), Policlínic Sabadell,
Policlínic Terrassa, Policlínic Rubí, Policlínic Cerdanyola, Policlínic Sant Joan Despí, Policlínic ITCO Manresa y
Policlínic Simonet Reus.

2.

Per accedir als serveis i beneficiar-se de les condicions especials d'abonat es necessari mostrar la targeta.

3.

Grup Policlínic es reserva el dret de modificar les condicions d'us de la targeta client

4.

Les condicions especials dels beneficiaris de la targeta client no són acumulatives amb altres promocions u ofertes
que puguin establir-se.

5. Autoritzo a l’enviament de comunicacions electròniques relatives a activitats, productes o serveis per SMS, correu
electrònic, postal o fax.

BENEFICIS DE LA TARGETA CLIENT DE GRUP POLICLÍNIC
- 50% dte. en la 1a. sessió en tractaments del Servei d'Esteticista
- 10% dte. en cursos de formació
- Higiene bucal anual gratuïta.
- 1a. Visita informativa gratuïta en medicina làser, cirurgia i medicina estètica i odontologia.
- Servei gratuït d’assessorament d’imatge
- Informació de campanyes gratuïtes i promocions especials.

N. TARGETA

DADES DEL TITULAR

1r Cognom ______________________ 2n Cognom ________________________________ Nom _________________
DNI ____________________ Data de Naixement ____________________
Població ______________________________________ Telèfon _______________________
E-mail

__________________________________________________________
Data
El titular

Segell del centre

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem
que les dades personals que se sol·liciten en aquesta sol·licitud s'inclouran en una base de dades informatitzada
titularitat de POLICLINIC TORREBLANCA, S.A, amb la finalitat, única i exclusiva de poder facilitar als usuaris els
serveis sol·licitats. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@grup-policlinic.com o correu convencional al
domicili social en Avda. Torreblanca.2-8 1A pl. 08172 Sant Cugat del Vallès ( Barcelona).
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