
 
REGULAMIN  UDZIELANIA ZNIŻEK W RAMACH STOMATOLOGICZNEJ  

OFERTY MIESIĄCA WRZESIEŃ 
 

Regulamin dotyczy udzielania zniżek w ramach Stomatologicznej Oferty miesiąca WRZESIEŃ 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 osoba, która powoła się na ofertę miesiąca WRZESIEŃ i 

umówi się na wizytę telefonicznie za pośrednictwem konsultanta Call Center Enel-Med lub osobiście w 

Oddziale Enel-Med. 

 

2. WARUNKI UZYSKANIA ZNIŻEK  

a. Warunkiem skorzystania z rabatów jest powołanie się na ofertę miesiąca w recepcji oddziału  przed 

umówioną wizytą u stomatologa lub umawiając wizytę w Call Center. 

b. Osoba uprawniona, w okresie ważności oferty ma prawo do : 
- 50 % zniżki na konsultacje ortodontyczne z pantomogramem/telerentgentogramem* 
- 15 % zniżki na założenie aparatu stałego lub ruchomego  
*o konieczności wykonania pantomogramu/telerentgenogramu decyduje lekarz podczas 
konsultacji. 

 c. Zniżki na założenie aparatu nie dotyczą kosztów materiałowych (wytworzenia aparatu w 
laboratorium ortodontycznym) użytych do zabiegów. 

d.  Oferowane zniżki nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować ich w 

ramach innych, niewymienionych usług stomatologicznych. 

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

 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 Wilanów, Al. Rzeczypospolitej 14 
 Kraków Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 
 Poznań Kupiec Poznański, Pl. Wiosny Ludów 2, Poznań 
 Wrocław West Gate, ul. Lotnicza 12 

 

3. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 
Z oferty skorzystać można od dnia 01.09.2017 do dnia 30.09.2017 r. 
 

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  Oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED oraz na 
www.enel.pl/regulaminy  

http://www.enel.pl/regulaminy

