
 

 

 

 

REGULAMIN  AKCJI STOMATOLOGICZNEJ „Black FriDENT 

ROZBŁYŚNIJ UŚMIECHEM” 

  

  

1. ORGANIZATOR AKCJI „Black FriDENT rozbłyśnij uśmiechem” za 299 PLN  

Organizatorem akcji „Black FriDENT ROZBŁYŚNIJ UŚMIECHEM” (dalej: Akcja) jest Centrum Medyczne 

ENEL-MED. S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 

Warszawa, zarejestrowane 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.  

  

2.  ZASADY AKCJI „Black FriDENT ROZBŁYŚNIJ UŚMIECHEM”  

1) Akcja polega na udzielaniu przez Organizatora usługi w cenie 299 zł. w skład której wchodzi:  

• Zabieg GBT 

 OBEJMUJĄCY: 

- oczyszczanie całej jamy ustanej z biofilmu, osadów i kamienia nazębnego -  przydziąsłowe , 

poddziąsłowe, naddziąsłowe zębów , języka , podniebienia, policzków 

- wybarwianie biofilmu bakteryjnego 

- Instruktaż higieny jamy ustnej 

- fluoryzacja zębów 

 

2) Z akcji skorzystać można, wyłącznie w placówkach własnych Centrum Medycznego ENELMED S.A. 

w oddziałach, o których mowa poniżej:   

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

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

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

4. Warszawa, Oddział  Puławska, ul. Puławska 326, 

5. Warszawa, Oddział Wilanów, ul. Rzeczypospolitej 14, 

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

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



 

8. Wrocław, Oddział Szczytnicka, ul. Szczytnicka 11,  

9. Katowice, Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152, 

10.  Gdańsk, Oddział Gdańsk-Grunwaldzka, al. Grunwaldzka 163. 

  

  

3. OSOBY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI  

  

Osobą Uprawnioną do skorzystania z usługi w trakcie trwania Akcji :  

• pacjenci od 7 roku życia 

• każda osoba, która w okresie od dnia 23.11.2020 do dnia 31.12.2020r. zgłosi się osobiście w 

Oddziale Organizatora wymienionym w pkt.2 ust.2 i umówi się na wizytę powołując się na 

akcję „Black FriDENT ROZBŁYŚNIJ USMIECHEM”,  

• osoba, która od dnia 23.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. odpisze na SMS (o treści wskazanej 

w załączniku do Regulaminu, otrzymanego od Organizatora) a następnie otrzyma 

telefoniczne potwierdzenie od konsultanta Call Center Organizatora, że zgłoszenie zostało 

przyjęte oraz zostanie, podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem, zapisana na wizytę w 

Oddziale Organizatora wymienionym w pkt.2 ust.2   

• osoba, która otrzyma SMS, o treści wskazanej w załączniku do Regulaminu i od 

dnia23.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. umówi się na wizytę osobiście w Oddziale 

Organizatora wymienionym w pkt.2 ust.2, okazując w recepcji oddziału treść SMS-a,  

• osoba, która w terminie od dnia 23.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zadzwoni na infolinię 22 

23 07 007 i umówi się na wizytę powołując się na akcję „Black FriDENT ROZBŁYŚNIJ 

UŚMIECHEM” 

  

4. CZAS TRWANIA AKCJI   

  

Kampania informacyjna trwa od dnia 23.11.2020 r. do 31.12.2020  

Możliwość zapisania się na wizytę w ramach akcji od dnia 23.11.2020 r. do 31.12.2020 r.  

Możliwość wykonania wizyty do dnia 15.01.2021 (umówionej do dnia 31.12.2020) 

  

5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

a. Oferta o której mowa w niniejszym regulaminie nie może być łączona 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 na www.cm.enel.pl/regulaminy  



 

  

 

Treść SMSa wysyłanego przez Organizatora w ramach Akcji:  

  

• Black FriDent ROZBŁYSNIJ USMIECHEM na Swieta z enel-med: zabieg GBT (oczyszczania całej 

jamy ustnej) za 299zl! Odpisz BLACK - oddzwonimy! Koszt SMS wg cennika 

 

 


