
 
 

REGULAMIN ZAPROSZENIA  
Twoja Pierwsza wizyta stomatologiczna 

 

Wystawcą Zaproszenia „Twoja Pierwsza wizyta stomatologiczna”  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 OFERTY 

Osobą uprawnioną do skorzystania z oferty, jest  posiadacz zaproszenia „Twoja pierwsza wizyta 

stomatologiczna”, której wzór znajduje się poniżej. 

 

2. WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY 

a. Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie zaproszenia przed umówioną wizytą. 

b. Osoba uprawniona ma prawo do jednorazowego skorzystania, w okresie 6 miesięcy od daty otrzymania  

zaproszenia, z następujących zniżek: 

 bezpłatny przegląd stomatologiczny i diagnostyka RTG  z 50% zniżką (dzieci/dorośli) lub bezpłatny 

pantomogram (jeśli taka informacja znajduje się na zaproszeniu) 

 bezpłatna wybrana konsultacja stomatologiczna (implantologiczna lub protetyczna lub estetyczna) 

 30% zniżki na higienę jamy ustnej  

 50% zniżki na wypełnienie jednego zęba 

 
c. Osoba uprawniona może tylko 1 raz skorzystać z każdej z wymienionych  usług oferowanych na 

kuponie. 

 
d. O konieczności wykonania RTG decyduje lekarz stomatolog podczas przeglądu. 

e. Lekarz po wykonaniu usługi wpisuje za zaproszeniu, datę jej wykonania. 

f. Z oferty skorzystać można w placówkach własnych Centrum Medycznego ENEL-MED, mających w 

swojej ofercie dane usługi stomatologiczne. Wykaz dostępnych placówek na www.stomatologia.enel.pl  

g. Na wizytę można umówić się dzwoniąc na nr telefonu widniejący na zaproszeniu lub bezpośrednio w 

placówce CM ENEL-MED.  

 

3. TERMIN WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA 

 

6 miesięcy od daty otrzymania. 

 

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

niewymienionych usług stomatologicznych.  

b. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi przez 

Organizatora oraz innymi zniżkami, jakie posiada pacjent. Osoba uprawniona ma prawo dokonać wyboru, 

z której zniżki lub promocji w dniu konsultacji/zabiegu chce skorzystać. 

http://www.stomatologia.enel.pl/


c. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 

d. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.enel.pl/regulaminy 

 

5. WZÓR ZAPROSZENIA 

 

 

http://www.enel.pl/regulaminy

