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REGULAMIN UDZIELANIA ZNIŻEK NA ZABIEGI LASEROWEJ KOREKTY WAD WZROKU  

W RAMACH AKCJI „SPÓJRZ WYRAŹNIE Z ENEL-MED.” 

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 

ZABIEGI LASEROWEJ KOREKTY WAD WZROKU:  

Metody laserowej korekty wad wzroku 
dostępne w Enel-Med 

Cena regularna  Cena promocyjna  

Trans PRK       2 400,00 zł          2 040,00 zł  

EBK       3 300,00 zł          2 805,00 zł  

LASEK       2 400,00 zł          2 040,00 zł  

femtoLASIK       3 800,00 zł          3 230,00 zł  

3. Pacjent może skorzystać z oferty promocyjnej na podstawie otrzymanego od lekarza okulisty 

kuponu lub powołując się na hasło „Spójrz wyraźne z ENEL-MED”.  

4. Kupony rabatowe otrzymują lekarze okuliści pracujący w oddziałach ENEL-MED oraz poza nimi 

(NZOZ, szpitale, gabinety prywatne) i mogą je przekazywać swoim pacjentom. Hasło „Spójrz 

wyraźnie z ENEL-MED przekazywane jest Pacjentowi na dokumencie „Zalecenia lekarskie” 

otrzymywanym po zabiegu. 

5. Warunkiem zrealizowania w/w zabiegów jest odbycie wizyty kwalifikacyjnej. W jej trakcie  

przeprowadzane są szczegółowe badania okulistyczne, na podstawie których dobierana jest 

metoda laserowej korekty. Cena wizyty kwalifikacyjnej zgodnie z cennikiem ENEL-MED S.A. 

6. Wizyty kwalifikacyjne realizowane są w oddziale Zacisze, natomiast objęte promocją zabiegi – 

w oddziałach Ursus i Szpital Centrum. 

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

w ramach innych, niewymienionych usług z zakresu okulistyki.  

8. Korzystając z jednego kuponu pacjent może zrealizować dwa zabiegi objęte promocją pod 
warunkiem jednoczasowej realizacji zabiegów do 30.09.2018. 

OSOBY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ZNIŻKOWEJ  

1. 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 lub hasło „Spójrz wyraźnie z ENEL-MED”. 

2. Kupon rabatowy jest ważny tylko z pieczątką lekarza kierującego na zabieg. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA ZNIŻEK  

1. Zniżki w ramach akcji obowiązują do 30.09.2018. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu obowiązywania zniżek. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

3. 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.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.  

5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.  

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

WZÓR KUPONU RABATOWEGO: 

  

 

 


