
 
 

REGULAMIN  UDZIELANIA ZNIŻEK W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKORZYSTANIA Z 
OFERTY SPECJALNEJ – ESTETYKA 

 
 

Regulamin dotyczy udzielania zniżek w ramach Zaproszenia do skorzystania z oferty 

specjalnej –estetyka w Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie,  

ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, zarejestrowana 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. 

 

1. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ZNIŻEK  

Osobą uprawnioną do otrzymania zniżek jest posiadacz ważnego Zaproszenia do skorzystania  

z oferty specjalnej – estetyka. 

 

2. WARUNKI UZYSKANIA ZNIŻEK  

a. Warunkiem skorzystania z rabatów jest okazanie ważnego zaproszenia przed umówioną 

konsultacją. 

b. Osoba uprawniona ma prawo do wielokrotnego skorzystania, w okresie ważności zaproszenia,  

z następujących zniżek: 

 50% zniżki na konsultację stomatologii estetycznej z pantomogramem 
 Higiena jamy ustnej (skaling z piaskowaniem) przed wybielaniem metodą lampową – gratis 
 20% zniżki na licówki kompozytowe i porcelanowe 

 
c. Zniżki nie obejmują kosztów materiałowych użytych do zabiegów protetycznych.  

d. Osoba Uprawniona sama wybiera zakres usług i konsultacji, w ramach oferowanych w zaproszeniu, 

z których chciałby skorzystać.  

e. Z oferty rabatowej skorzystać można w placówkach własnych Centrum Medycznego ENEL-MED  

w oddziałach mających w swojej ofercie usługi stomatologiczne: 

 Łódź Manufaktura, ul. Drewnowska 58,  
 Kraków Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 
 Poznań Kupiec Poznański, Pl. Wiosny Ludów 2, 
 Gdańsk, al. Grunwaldzka 163 
 Wrocław West Gate, ul. Lotnicza 12, 
 Katowice, ul. Chorzowska 152, 
 Warszawa Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 
 Warszawa Atrium, al. Jana Pawła II 29, 
 Warszawa Blue City, al.. Jerozolimskie 179, 
 Warszawa Puławska, ul. Puławska 326, 
 Warszawa Promenada, ul. Ostrobramska 75c, 



 Warszawa Postępu , ul. Postępu 6, 
  Warszawa Zacisze, ul. Gilarska 86c 

f. Szczegółowy zakres oferowanych przez oddziały usług stomatologicznych znaleźć można na 

http://enel.pl/przychodnie/przychodnie-enel-med 

g. Wybielanie lampowe dostępne jest jedynie w następujących oddziałach CM ENEL-MED: 

 Warszawa Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 

 Warszawa Atrium, al. Jana Pawła II 29, 
 Kraków Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 

W przypadku gdy pacjent zdecyduje się na wybielanie zębów metodą lampową w jednym  

z wymienionych powyżej oddziałów, ma prawo do bezpłatnego  zabiegu higieny jamy ustnej 

(skaling i piaskowanie). Warunkiem skorzystania z bezpłatnego zabiegu higieny jamy ustnej jest 

wykonanie go w tym samym oddziale Centrum Medycznego ENEL-MED co zabiegu wybielania. 

Koszt zabiegu wybielania będzie wówczas pomniejszony o koszty poniesione na wykonany 

wcześniej zabieg higieny. 

Zabieg higieny przed wybielaniem należy wykonać nie później niż dwa tygodnie przed zabiegiem 

wybielania lampowego 

  

3. TERMIN WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA 

 

Termin ważności oferty promocyjnej określany jest przez osobę wręczającą zaproszenie i widnieje 

na jego awersie.  

 

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Rabaty o których mowa w niniejszej umowie nie mogą być łączone z innymi rabatami oferowanymi 

przez Centrum Medyczne ENEL-MED  S.A. w dniu sprzedaży oraz innymi rabatami, jakie posiada 

pacjent. Osoba uprawniona będzie miała prawo dokonać wyboru, z którego rabatu lub promocji 

korzysta.  

b. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 

c. Niniejszy regulamin jest dostępny w Intranecie oraz w Oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED. 

d. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyn. 

 

http://enel.pl/przychodnie/przychodnie-enel-med

