
REGULAMIN KAMPANII STOMATOLOGICZNEJ „LECZENIE W NARKOZIE”

Regulamin dotyczy udzielania zniżek w ramach kampanii promującej „LECZENIE W NARKOZIE” (dalej: 

Kampania) prowadzonej przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w 

Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, zarejestrowanym 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) 28 280 279,00 zł.

1. ZASADY KAMPANII „LECZENIE W NARKOZIE”

a. Kampania polega na udzielaniu przez Organizatora zniżek na usługi w ramach następujących ofert:

 Konsultacja lekarza dentysty do zabiegu w znieczuleniu ogólnym: 49zł*

 Konsultacja lekarza anestezjologa do zabiegu w znieczuleniu ogólnym: 49zł**

 Konsultacja – kwalifikacja do zabiegu w sedacji wziewnej: 49zł***

* Konsultacja lekarza dentysty to wizyta kwalifikująca do podjęcia leczenia w znieczuleniu ogólnym w 

specjalnościach: stomatologia zachowawcza, pedodoncja bez ekstrakcji, pedodoncja z ekstrakcjami, 

chirurgia stomatologiczna oraz implantologia-chirurgia. Jej następstwem przed odbyciem zabiegu jest 

zawsze konsultacja anestezjologiczna.  

** Do wykonania konsultacji anestezjologicznej w ramach kampanii konieczne jest wcześniejsze 

wykonanie kwalifikującej konsultacji lekarza dentysty w ramach kampanii „LECZENIE W NARKOZIE”

*** Konsultacja do zabiegu sedacji wziewnej to wizyta wstępna wstępna mające na celu 

zakwalifikowanie pacjenta do odbycia zabiegu w sedacji wziewnej, na której nastąpi określenie potrzeb

leczniczych pacjenta. 

b. W okresie obowiązywania powyższych zniżek Osoba Uprawniona może:

 Tylko raz skorzystać ze zniżki na konsultację lekarza dentysty

 Tylko raz skorzystać ze zniżki na konsultację lekarza anestezjologa

 Tylko raz skorzystać ze zniżki na konsultację kwalifikującą do zabiegu w sedacji wziewnej

c. Ze zniżek oferowanych w kampanii skorzystać można w Centrum Stomatologicznym Enel-Med 
Zacisze. Konsultacja kwalifikująca lekarza dentysty oraz do zabiegu w sedacji wziewnej może odbyć
się w innym oddziale. Szczegóły dotyczące konsultacji specjalistycznych oferowanych w 
poszczególnych placówkach: https://enel.pl/stomatologia/uslugi/oferta-stomatologiczna/

d. 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 Kampanii jest:

• osoba, która w okresie od dnia 04.10.2021 do dnia 30.11.2022 r. wypełni formularz na jednej 
z dedykowanych stron internetowych,

https://enel.pl/stomatologia/uslugi/oferta-stomatologiczna/


• osoba, która od dnia 04.10.2021 r. do 30.11.2022 r. odpisze na SMS (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 do lekarza stomatologa w specjalnościach objętych 

ofertą,

• osoba, która otrzyma SMS z informacją o Kampanii od dnia 04.10.2021 r do dnia 30.11.2022 
umówi się na wizytę osobiście w Oddziale Organizatora okazując w recepcji oddziału treść SMS-a,

• osoba, która w terminie od 04.10.2021 r. do dnia 30.11.2022 r. zadzwoni na infolinię 22 23 07 007  
lub 22 208 27 27 i umówi się na wizytę powołując się na ofertę Kampanii LECZENIE W NARKOZIE,

• osoba, która w czasie trwania Kampanii w recepcji Oddziału Organizatora przed wizytą 
powoła się na ofertę Kampanii LECZENIE W NARKOZIE.

3. CZAS TRWANIA KAMPANII I OKRES OBOWIĄZYWANIA ZNIŻEK

 Kampania informacyjna trwa od dnia 04.10.2021 r. do 30.11.2022 r.

 Zniżki w ramach Kampanii obowiązują do dnia 31.12.2022 r. i mogą ulec przedłużeniu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi
przez Organizatora w okresie trwania Kampanii oraz innymi zniżkami, jakie posiada pacjent. Klient 
będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu konsultacji/zabiegu chce 
skorzystać.

b. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

c. Niniejszy regulamin jest podany na stronie https://enel.pl/regulaminy/ oraz dostępny w 
Oddziałach Organizatora biorących udział w akcji.

https://enel.pl/regulaminy/

