
 

REGULAMIN UDZIELANIA ZNIŻEK NA WYBRANE BADANIA REZONANSU 

MAGNETYCZNEGO 

1. Regulamin dotyczy udzielania zniżek w formie kuponów rabatowych przez Centrum Medyczne 

ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275255, o kapitale 

zakładowym (opłaconym w całości) 23.566.900, 00 PLN.  

ZASADY AKCJI  

2. Akcja polega na udzielaniu przez Organizatora zniżek na wybrane usługi w ramach oferty na 

diagnostykę obrazową:  

Nazwa usługi  Cena regularna   Cena promocyjna  

MR głowy    470,00 zł                          371,30 zł  

MR kręgosłupa 1 odcinek    505,00 zł                          393,90 zł  

MR stawu (kolanowego, barkowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych)    480,00 zł                          379,20 zł  

MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia)    475,00 zł                          375,25 zł  

Mammografia MR (z kontrastem)    915,00 zł                          796,05 zł  

MR prostaty (z kontrastem)    795,00 zł                          691,65 zł  

3. Z usługi objętej zniżką skorzystać można, w zakresie w/w oferty tylko w oddziale LIGOCKA, ul. 

Ligocka 103, 40-568 Katowice. 

4. Oferowane zniżki nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować ich  

w ramach innych, niewymienionych usług z zakresu diagnostyki obrazowej.  

5. Korzystając z jednego kuponu pacjent może zrealizować nieograniczoną ilość badań objętych 
promocją pod warunkiem jednorazowej rezerwacji wizyt. 

6. Kupony rabatowe otrzymują lekarze ortopedzi, neurolodzy, ginekolodzy, urolodzy pracujący 

poza placówkami ENEL-MED (NZOZ, szpitale, gabinety prywatne) i mogą je przekazywać swoim 

pacjentom. 

OSOBY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ZNIŻKOWEJ  

7. Osobą Uprawnioną do otrzymania zniżek jest osoba, która umówi się na badanie za 

pośrednictwem konsultanta Call Center Enel-Med. S.A, powołując się na otrzymany kupon 

rabatowy. 

8. Kupon rabatowy jest ważny tylko z pieczątką lekarza kierującego na badanie. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA ZNIŻEK  

9. Zniżki w ramach akcji obowiązują do 31.08.2019 r. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

10. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami 

oferowanymi przez Enel-Med. S.A w okresie trwania Akcji oraz innymi zniżkami, jakie posiada 

pacjent. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji korzysta.  



 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.  

12. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.  

13. Niniejszy regulamin jest dostępny w Oddziałach Organizatora biorących udział w akcji.  

WZÓR KUPONU RABATOWEGO: 

 


