
Podmínky členství

Asklepion Beauty Club je věrnostní program, jehož provozovatelem je společnost Asklepion Lasercentrum, a.s., 
Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 250 68 393, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46667, 29. 7. 1996 (dále jen „Asklepion“), který je určený klientům 
společnosti Asklepion.

ČLENEM ASKLEPION BEAUTY CLUB SE MŮŽE STÁT OSOBA:

• starší 18 let
• která před ošetřením v Asklepionu řádně a pravdivě vyplní povinné údaje v Klientské kartě a akceptuje 
 informaci o Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů,
• která podpisem Klientské karty vyjádřila souhlas s těmito podmínkami a se zásadami ochrany osobních 
 údajů,
• která splnila pro vstup do Asklepion Beauty Clubu podmínku získat během 365 dnů za platby na oddělení 
 dermatologie 300 a více bodů. Hodnota bodu se přepočítává aktuálními koeficienty dle interního systému 
 Asklepionu z částky zaplacené za služby oddělení dermatologie v Asklepionu. 

ČLEN ASKLEPION BEAUTY CLUBU ZÍSKÁVÁ DNEM VSTUPU DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

• členství na dobu 365 dnů od vstupu do Asklepion Beauty Clubu
• po dobu 365 ode dne vstupu do klubu každý měsíc mimořádnou nabídku 1 nejžádanějšího 
 dermatologického ošetření za výjimečně výhodnou cenu; při vzniku členství v druhé polovině kalendářního
 měsíce, získává člen 1. zvýhodněnou nabídku až v měsíci následujícím po vstupu do Asklepion Beauty Clubu; 
 slevy není možné sčítat a kombinovat s jinými slevami a akčními nabídkami; slevu může člen klubu uplatnit 
 v daném měsíci pouze jednou, prokáže se QR kódem z mailu s nabídkou; členství v Asklepion Beauty Clubu 
 je vázané na jméno a RČ klienta a je nepřenosné, nicméně je možné, aby rodič přenesl slevu z výhodné 
 měsíční nabídky na své nezletilé dítě, body za ošetření (platba) se pak ale členovi klubu (rodičovi) na jeho 
 bodový účet nezapočtou
• možnost prioritního objednání – zajištění přednostních termínů ošetření na oddělení dermatologie
• přednostní informace o výhodných nabídkách a výhodách v průběhu roku
• dárky a další překvapení
• pravidelné informace o výhodných měsíčních nabídkách zasílané na uvedenou emailovou adresu
• informaci o počtu bodů zobrazenou na účtence vytištěné při každé platbě na oddělení dermatologie 
 v Asklepion

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ:

• člen Asklepion Beauty Clubu má právo kdykoli své členství ve věrnostním programu Asklepion 
 (Asklepion Beauty Club) zrušit, a to na základě písemné žádosti o ukončení členství e-mailem 
 na info@asklepion.cz. Žádost musí obsahovat e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení, datum narození, 
 adresu a telefonní číslo, aby bylo možné člena věrnostního programu Asklepion identifikovat.

ASKLEPION – INSTITUT ESTETICKÉ MEDICÍNY:

• si vyhrazuje právo měnit či upravovat jakoukoli součást programu Asklepion Beauty Club.
• je oprávněn ukončit členství, pokud člen nesplní výše uvedené podmínky členství

Tyto podmínky vstupují v platnost 1. 2. 2020


