
 
 
 

REGULAMIN  UDZIELANIA ZNIŻEK W RAMACH KARTY STOMATOLOGICZNEJ KIDS 
 

Regulamin dotyczy udzielania zniżek w ramach Karty Pacjenta Stomatologii, której wystawcą jest 

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, NIP 5242593360  

o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 23.566.900, 00 PLN. 

1. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ZNIŻEK  

 

Osobą Uprawnioną do korzystania ze zniżek jest osoba, która nie ukończyła 8 roku życia oraz na 
rzecz której została zakupiona Karta Stomatologiczna KIDS a dane osoby uprawnionej widnieją 

pod ID pacjenta na rewersie karty.   
 

2. CHARAKTERYSTYKA KARTY STOMATOLOGICZNEJ KIDS 

Karta Stomatologiczna KIDS zawiera informację o dacie zakupu oraz unikatowym numerze 

pacjenta (ID). Karta ważna jest 12 miesięcy od wpisanej daty zakupu. Wzór karty określa 

załącznik do niniejszego regulaminu.  

3. ZAKRES I WARUNKI UZYSKANIA ZNIŻEK  

 
a. Osoba Uprawniona ma prawo do wielokrotnego skorzystania, z następujących bezpłatnych 

usług w okresie ważności karty: 
 

 Konsultacje specjalistyczne ze wstępnym planem leczenia (ortodontyczne, 

chirurgiczne) 

 Przegląd stomatologiczny 

 Zdjęcie rentgenowskie niezbędne do przeprowadzenia konsultacji/przeglądu 

(punktowe/ pantomogram/ telerentgenogram) 
 Fluoryzacja zębów  

 

 
b. Osoba Uprawniona ma prawo do wielokrotnego skorzystania, z następujących zniżek w 

okresie ważności karty: 

  
 30% zniżki na rentgen punktowy w trakcie leczenia (ze skierowaniem od  lekarza 

stomatologia Enel-Med.) 

 20% zniżki na znieczulenia stomatologiczne 

 20% zniżki na higienę stomatologiczną 

 15 % zniżki na stomatologię dziecięcą 

 10 % zniżki na leczenie ortodontyczne (zniżki nie dotyczą kosztów materiałowych 

użytych do tych zabiegów) 
 10% zniżki na zabiegi chirurgii stomatologicznej 

c. Warunkiem skorzystania ze zniżek w ramach Karty Stomatologicznej KIDS jest jej 

każdorazowe okazanie przez Osobę Uprawnioną przed skorzystaniem z usług 

stomatologicznych. Karta jest imienna i może być wykorzystywana tylko przez jej posiadacza. 



d. Pracownik recepcji Oddziału Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. jest upoważniony do 

poproszenia Osoby Uprawnionej o okazanie Karty Stomatologicznej KIDS przed każdorazowym 

skorzystaniem z usług stomatologicznych w Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. 

e. Z wyżej wymienionej oferty zniżkowej skorzystać można w placówkach własnych Centrum 

Medycznego ENEL-MED S.A., w zależności od dostępności usług w danym oddziale. 

f. Zakres usług w poszczególnych oddziałach oraz adresy placówek oferujących stomatologię 

znajdują się na stronie: http://enel.pl/stomatologia  

 

4. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY 

Karta Stomatologiczna KIDS jest ważna 1 rok od daty zakupu wpisanej na rewersie karty.  
 

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Zniżki o których mowa w niniejszym regulaminie nie mogą być łączone z innymi zniżkami 

oferowanymi przez Centrum Medyczne ENEL-MED  S.A. w dniu sprzedaży oraz innymi zniżkami 

jakie posiada Osoba Uprawniona. Osoba Uprawniona będzie miała prawo dokonać wyboru, z 

której oferty zniżkowej korzysta.  

b. Pacjenci, którzy zawarli z ENEL-MED. umowę na leczenie ortodontyczne przed datą zakupu 

Karty Stomatologicznej KIDS, korzystają z oferty cenowej zawartej w umowie na leczenie 

ortodontyczne. 

c. Zniżki, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie dotyczą kosztów materiałowych, 

wykorzystanych do zabiegów.  

d. Zagubienie lub zniszczenie Karty powoduje jej unieważnienie. 

e. Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz wysokości i rodzajów zniżek, w 

każdym czasie bez podania przyczyn, przy czym do kart nabytych w okresie obowiązywania 

regulaminu w  brzmieniu jak wyżej, stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.  

f. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 

g. Niniejszy regulamin jest dostępny w oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz na 

stronie www.enel.pl 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU UDZIELANIA ZNIŻEK W RAMACH  

KARTY STOMATOLOGICZNEJ KIDS 

Wzór karty uprawniającej do zniżek, o której mowa w Regulaminie 
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