
 
 

REGULAMIN ZAPROSZENIA NA PIERWSZĄ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ 
STOMATOLOGICZNĄ 

 

Wystawcą „Zaproszenia na pierwszą bezpłatną konsultację stomatologiczną”  jest Centrum 

Medyczne 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 SKORZYSTANIA Z PIERWSZEJ BEZPŁATNEJ KONSULTACJI 

STOMATOLOGICZNEJ  

Osobą uprawnioną do skorzystania z bezpłatnej konsultacji jest posiadacz ważnego „Zaproszenia na 

pierwszą bezpłatną konsultację stomatologiczną” 

 

2. WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY 

a. Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie ważnego zaproszenia przed umówioną konsultacją. 

b. Osoba uprawniona ma prawo do jednorazowego skorzystania z jednej konsultacji do wyboru z 

zakresu: implantologii, protetyki, stomatologii estetycznej, ortodoncji, periodontologii lub chirurgii 

stomatologicznej, w okresie ważności zaproszenia. 

c. Konsultacja służy do określenia specjalistycznych potrzeb leczniczych pacjenta z określonych 

obszarów stomatologii. 

d. Podczas wizyty, w przypadku stwierdzonej przez lekarza stomatologa konieczności, wykonany być 

może również bezpłatny pantomogram. 

e. Pantomogram może być wykonany w oddziałach, w których jest on dostępny.  

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

 Łódź Manufaktura, ul. Drewnowska 58,  
 Kraków Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 
 Poznań Kupiec Poznański, Pl. Wiosny Ludów 2,  
 Gdańsk, al. Grunwaldzka 163, (bez implantologii) 
 Wrocław West Gate, ul. Lotnicza 12 
 Katowice Chorzowska, 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 Zacisze, ul. Gilarska 86c 



 Warszawa Promenada, ul. Ostrobramska 75c 
 Warszawa Postępu, ul. Postępu 6 

g. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych oferowanych przez poszczególne oddziały znaleźć 

można na https://enel.pl/stomatologia/przychodnie-i-placowki/ 

h. Na konsultację można umówić się dzwoniąc na infolinię, której numer widnieje na zaproszeniu lub 

bezpośrednio w oddziałach.  

 

 
3. TERMIN WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA 

 

Termin ważności zaproszenia widnieje na jego awersie.  

 

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Zaproszenie nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować go w ramach 
innych, niewymienionych usług stomatologicznych.  
 

b. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 
 

c. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.enel.pl 


