
 
 

REGULAMIN OFERTY STOMATOLOGICZNEJ „enel-med  SMART”  

  

Regulamin dotyczy udzielania zniżek w ramach akcji promującej „enel-med  SMART” (dalej: 

Promocja) prowadzonej przez Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. (dalej: Organizator) 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  

  

 

1. ZASADY PROMOCJI „ENEL-MED SMART ” 

  

1)Promocja polega na udzielaniu przez Organizatora zniżek na usługi w ramach następujących ofert:  

 a) bezpłatny przegląd stomatologiczny dla dzieci i dorosłych( w czasie wizyty zostanie 

przeprowadzona kompleksowa ocena stanu zdrowia jamy ustnej, podczas wizyty może zostać 

zlecona diagnostyka stomatologiczna: pantomogram lub RTG – naliczona zostanie zniżka zgodna z 

obowiązującą promocją) 

b) 30% zniżki na pantomorgam/RTG do przeglądu (na zlecenie stomatologa podczas przeglądu) 

c) 30% zniżki na higienę stomatologiczną 6 w 1 (zabieg obejmuje: ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, 

instruktaż, skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacje zębów) 

d) 50% na pierwsze wypełnienie zęba ( zniżka obejmuje leczenie zachowawcze jednego/pierwszego 

zęba – opracowanie ubytku próchnicowego i wypełnienie kompozytowe. Zniżka nie obejmuje 

kosztów: znieczulenia, leczenia endodontycznego, ani pełnej odbudowy korony zęba. Opłatę ( z 

uwzględnieniem posiadanych zniżek) za dodatkowe usługi przedstawi lekarz podczas wizyty. 

2) W okresie obowiązywania powyższych zniżek Osoba Uprawniona może:  

• tylko raz skorzystać z bezpłatnego przeglądu •  tylko raz skorzystać ze zniżki na pantomogram lub 

RTG zlecone podczas przeglądu stomatologicznego • tylko raz skorzystać ze zniżki na zabieg 

higienizacji 6 w 1. •tylko raz ze zniżki na leczenie zachowawcze jednego/pierwszego zęba. 

  

3) O konieczności wykonania diagnostyki radiologicznej decyduje lekarz dentysta podczas wizyty 

kontrolnej.  

  

4) Z usług objętych zniżkami skorzystać można, w zakresie w/w oferty, wyłącznie w placówkach 

własnych Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w oddziałach, o których mowa poniżej, w zależności 

od zakresu usług dostępnych w danej placówce:  



 
 

▪ Warszawa, Oddział Atrium, al. Jana Pawła II 29 

▪ Warszawa, Oddział Arkadia, al. Jana Pawła II 82 

▪ Warszawa, Oddział Blue City, al. Jerozolimskie 179, 

▪ Warszawa, Oddział Puławska, ul. Puławska 326, 

▪ Warszawa, Oddział Zacisze, ul. Gilarska 86c 

▪ Warszawa, Oddział Promenada, ul. Ostrobramska 75c, 

▪ Warszawa, Oddział Wilanów, ul. Rzeczypospolitej 14, 

▪ Warszawa, Oddział Postępu, ul. Postępu 6,  

▪ Warszawa, Oddział Ursus, ul. Aleksandra Prystora 8 

▪ Warszawa, Oddział Targówek, ul. Malborska 47 

▪ Warszawa, Oddział Młociny, ul. Zgrupowania AK Kampinos 15- 

▪ Warszawa, Oddział Galeria Północna, ul. Światowida 17 

▪ Gdańsk, Oddział Grunwaldzka, al. Grunwaldzka 163 – w placówce brak możliwości wykonania 

przeglądu z  pantomogramu ,  

▪ Poznań, Oddział Kupiec Poznański, Pl. Wiosny Ludów 2 

▪ Poznań, Oddział Galeria Malta, ul. Maltańska 1,  

▪ Kraków, Oddział Galeria Krakowska, ul. Pawia 5,  

▪ Kraków, Oddział Wadowicka, ul. Wadowicka 3A 

▪ Łódź, Oddział Manufaktura, ul. Drewnowska 58,  

▪ Wrocław, Oddział West Gate, ul. Lotnicza 12 

▪ Wrocław, Oddział Szczytnicka, ul. Szczytnicka 11 

▪ Katowice, Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152,  

  

5) Oferowane zniżki nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie można  zrealizować ich w 

ramach innych, niewymienionych w ofercie usług stomatologicznych.  

  

2. OSOBY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ZNIŻKOWEJ  

  

Osobą Uprawnioną do skorzystania z oferty zniżkowej podczas trwania Promocji jest:  

  



 
▪ osoba, która w terminie do 28.02.2021 r zadzwoni na infolinię 22 23 07 007 i umówi się na wizytę 

powołując się na ofertę „enel-med SMART” 

▪ osoba, która w czasie trwania Promocji w recepcji Oddziału Organizatora przed wizytą powoła się 

na ofertę Promocję „enel-med SMART” 

  

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI I OKRES OBOWIĄZYWANIA ZNIŻEK: 

  

1) Promocja trwa do dnia 28.02.2021  

 2) Zniżki w ramach Promocji obowiązują do dnia 31.03.2021r. i mogą ulec przedłużeniu. 

   

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1) Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi 

przez Organizatora w okresie trwania Promocji oraz innymi zniżkami, jakie posiada pacjent. Klient 

będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu konsultacji/zabiegu chce 

skorzystać.  

2) Promocja obejmuje jednorazową zniżkę na każdą z usług wymieniona w zasadach promocji. 

3) W przypadku, jeśli w trakcie wykonywania usług w ramach Promocji „enel-med SMART” zajdzie 

uzasadniona ze względu na stan zdrowia i/lub potrzebę zgłoszoną przez Pacjenta konieczność 

wykonania świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres oferty, po wcześniejszym uzyskaniu 

stosownej zgody Pacjenta usługi zostaną wykonane zgodnie z cennikiem placówki, w której 

realizowane są te świadczenia, Pacjent wyrażając zgodę na wykonanie takich świadczeń przyjmuje na 

siebie zobowiązanie do uiszczenia stosownej opłaty za udzielenie każdego świadczenia wykraczającego 

poza zakres promocji „enel-med SMART” 

4) Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.  

5)  Niniejszy regulamin jest podany na stronie https://cm.enel.pl/regulaminy/ oraz dostępny w 

Oddziałach Organizatora biorących udział w akcji. 


