
 
 

 
REGULAMIN  AKCJI STOMATOLOGICZNEJ ZNIŻKI Z SUPER-PHARM 

 
 

1. ORGANIZATOR AKCJI ZNIŻKI Z SUPER-PHARM UPRAWNIAJĄCEJ DO ZNIŻEK 

Organizatorem akcji  ZNIŻKI Z SUPE-PHARM (dalej: akcji) jest Centrum Medyczne ENEL-MED. 

S.A. (dalej: Organizator) 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. 

 

2.  ZASADY AKCJI ZNIŻKI Z SUPER-PHARM 

1) Akcja polega na udzielaniu przez Organizatora zniżek na usługi w ramach następujących 

ofert: 

• 50 % zniżki na przeglądy stomatologiczne  oraz konsultacje specjalistyczne 

(również z pantomogramem);  

• 20 % zniżki na higienę jamy ustnej (skaling, piaskowanie, polerowanie, 

fluoryzacja);   

• 20% zniżki na leczenie zachowawcze i kanałowe. 
 

 
2) W okresie obowiązywania powyższych zniżek Osoba Uprawniona może w ramach : 

 
• tylko raz skorzystać z przeglądu oraz konsultacji specjalistycznej,  
• tylko raz skorzystać z zabiegu higienizacji jamy ustnej,  
• wielokrotnie skorzystać ze zniżek na leczenie zachowawcze oraz kanałowe. 

3) Przez konsultację rozumiemy pierwszą wizytę, kwalifikującą do zabiegów specjalistycznych: 

• implantologicznych 
• protetycznych; 
• ortodontycznych, 
• periodontologicznych 
• leczenia dysfunkcji stawowo-żuchwowych. 
 

 
4)  O konieczności wykonania pantomogramu/rtg decyduje lekarz podczas konsultacji. 

5) Z usług objętych zniżkami skorzystać można, w zakresie w/w oferty, wyłącznie w 
placówkach własnych Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w oddziałach, o których mowa 
poniżej, w zależności od zakresu usług dostępnych w danej placówce:  

• Warszawa, Oddział Atrium, al. Jana Pawła II 29 
• Warszawa, Oddział Arkadia, al. Jana Pawła II 82 
• Warszawa, Oddział Blue City, al. Jerozolimskie 179, 
• Warszawa, Oddział  Puławska, ul. Puławska 326, 
• Warszawa, Oddział Zacisze, ul. Gilarska 86c 
• Warszawa, Oddział Promenada, ul. Ostrobramska 75c, 



• Warszawa, Oddział Wilanów, ul. Rzeczypospolitej 14, 
• Warszawa, Oddział Postępu, ul. Postępu 6, 
• Warszawa, Oddział Ursus, ul. Aleksandra Prystora 8 
 

• Warszawa, Oddział Galeria Północna, ul. Światowida 17 
• Poznań, Oddział Kupiec Poznański, Pl. Wiosny Ludów 2 
• Kraków, Oddział Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 
• Łódź, Oddział Manufaktura, ul. Drewnowska 58 

• Wrocław, Oddział West Gate, ul. Lotnicza 12 

• Wrocław, Oddział Szczytnicka, ul. Szczytnicka 11 

• Katowice, Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152 

• GDAŃSK, Oddział Gdańsk – Grunwaldzka, ul. Grunwaldzka 163 

 

 

6) Oferowane zniżki nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować 

ich w ramach innych, niewymienionych w ofercie usług stomatologicznych. 

 

3. OSOBY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ZNIŻKOWEJ 

 

Osobą Uprawnioną do skorzystania z oferty zniżkowej podczas okresu trwania akcji jest: 

• Osoba, która w okresie od dnia 28.06.2018 do dnia 11.07.2018 r. zakupi w drogerii lub 

aptece Super-Pharm jeden z produktów marki: Parodontax, Sensodyne, Corega, 

• Umówi się poprzez infolinię Enel-Med., stronę internetową czy bezpośrednio poprzez 

recepcję oddziału Enel-Med na wizytę do lekarza zachowawczego lub higienistki 

stomatologicznej. 

• Okaże paragon w recepcji oddziału Enel-Med. przy czym paragon ważny jest trzy 

miesiące od daty zakupu widniejącej na paragonie. 

 

4. CZAS TRWANIA KAMPANII I OKRES OBOWIĄZYWANIA ZNIŻEK 

 

Akcja trwa od dnia 28.06.2018 do dnia 11.07.2018 
Ze zniżki skorzystać można trzy miesiące od daty dokonania zakupu (daty widniejącej na 
paragonie). 
 

 

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami 

oferowanymi przez Organizatora w okresie trwania Kampanii oraz innymi zniżkami, jakie 

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

w dniu konsultacji/zabiegu chce skorzystać.  

2) Zniżki, o których mowa nie dotyczą kosztów materiałowych. 

3) Zniżki nie obejmują prac z zakresu leczenia zachowawczego, endodontycznego rozpoczętych 

przed akcją tj. przed dniem 28.06.2018 r. 

4) Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 



5) Niniejszy regulamin jest podany na stronie https://cm.enel.pl/regulaminy/ oraz dostępny w 

Oddziałach Organizatora biorących udział w akcji. 
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