
Karta programu lojalnościowego jest kartą imienną, która służy jako dowód uczestnictwa 

w programie. 

 

W ramach programu uczestnik gromadzi punkty za każdy zakup towarów i usług w 

Modella Spa i Modelowanie Sylwetki, następnie może je wymienić na usługi wymienione 

w regulaminie. 

 

 Punkty i nagrody  związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub 

przekazywane pomiędzy dla osób trzecich 

 

 Do programu przystąpić może osoba pełnoletnia. 

 

 Karta umożliwia uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów, w zależności od 

uzyskanego przez uczestnika określonego poziomu, na  usługę wg zasad opisanych 

poniżej. 

 

 Punkty zbierane na karcie przez uczestnika są ważne przez okres 12 miesięcy - licząc od 

dnia założenia karty lub osiągnięcia kolejnych poziomów. Po upływie powyższego 

terminu, niewymienione dotychczas punkty stracą swoją ważność i zostaną anulowane. 

 

Pieczątki/punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu. Za 100 

PLN wydane na zakupy przysługuje jedna pieczątka. Każda pieczątka odpowiada 

jednemu punktowi.  

Pieczątkę można otrzymać jednorazowo także za:  

- wystawienie pozytywnej opinii na Facebooku, Google oraz Booksy 

- aktywne uczestnictwo na profilu Modelli  

 

 

 Pieczątki są nabijane na kartę podczas zakupów i wyłącznie po okazaniu karty 

pracownikowi Gabinetu Modella.  

 

Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany zebranych pieczątek na następujące prezenty: 

Poziom I (10 pieczątek) – do wykorzystania na: 

a)Peeling kawitacyjny z maską odzywczą 

lub 

b) jednorazowy zabieg Lipolaser 30 min , 

Poziom II (20 pieczątek) – do wykorzystania na: 

a) Fala Rdiowa na twarz, szyję 40 min  

lub 

b) jednorazowy zabieg Magneffio 30 minimalnej 



 

Poziom III (30 pieczątek) – do wykorzystania na: 

a) zabieg eksfoliacji kwasami na twarz  

lub 

b) jednorazowy zabieg Liposukcji Kawitacyjnej lub Fali Rf na ciało 30’ 

 

Poziom IV (40 pieczątek) – do wykorzystania na: 

a) Exellence Magic Gold Infinite Roller 

lub  

b) jednorazowy zabieg Endermologii lub Icoone na ciało 50’ 

 

Poziom V (50 pieczątek) – do wykorzystania na: 

a) Mezoterapia Igłowa lub 4 x Fala Radiowa na twarz 30 ‘ 

lub 

b) Thermogeniq Plus lub 4 x Lipolaser(30’) + Elektrostymulacja (30’) 

 

 

Modella Spa i Modelowanie Sylwetki zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia 

lub zmiany programu w każdej chwili. 

 

 

 


