
 

 

Regulamin usługi Szczepienie przeciw grypie pakiet dla dzieci 

 

ORGANIZATOR AKCJI SPECJALNEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO ZNIŻKI 

1. Organizatorem akcji jest Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275255, kapitał zakładowy (kapitał 
wpłacony) 28 280 279,00 zł, NIP: 5242593360. 

2. Usługa obejmuje Pakiet: Kwalifikację przed szczepieniem p/grypie oraz podanie preparatu 
szczepionkowego VAXIGRIP TETRA 

3. PAKIET Szczepienie przeciw grypie pakiet dla dzieci jest usługą łączoną. NIE MOŻNA 
ROZDZIELIĆ jej NA DWIE OSOBNE USŁUGI. 

 

ZASADY AKCJI SPECJALNEJ 

4. Akcja polega na udzieleniu przez Organizatora 15% zniżki na usługę: Szczepienie przeciw grypie 
pakiet dla dzieci. Zniżka obejmuje tylko pakiet. Nie przysługuje ona przy zakupie dwóch usług 
oddzielnie tj. Kwalifikację przed szczepieniem p/grypie oraz podanie preparatu szczepionkowego 
VAXIGRIP TETRA 

5. Realizacji usługi medycznej Szczepienie przeciw grypie pakiet dla dzieci można dokonać jedynie 
w niżej wymienionych oddziałach własnych Centrum Medycznego ENEL-MED S.A: 
 

•       Warszawa, Oddział Klif, Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Blue City, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Galeria Północna, ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 01-943 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Homepark Targówek, ul. Malborska 47, 03-286 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Promenada, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Przyokopowa, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Puławska, ul. Puławska 326, 02-819 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Ursus, ul. Aleksandra Prystora 8, 02-497 Warszawa 

•       Warszawa, Oddział Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa 

•       Katowice, Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152, 40-101 Katowice 

•       Wrocław, Oddział Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław 

•       Kraków, Oddział Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków 

•       Kraków, Oddział Wadowicka, ul. Wadowicka 3A, 30-347 Kraków 

•       Gdańsk, Oddział Grunwaldzka, al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk 

•       Poznań, Oddział Kupiec Poznański, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

•       Łódź, Oddział Manufaktura, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź 

•       Tarnowo Podgórne, Oddział Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne 

– pod warunkiem, że wybrana usługa jest dostępna w danym oddziale. Lista usług dostępnych  
w poszczególnych oddziałach jest dostępna na stronie www.enel.pl. 

 

http://www.enel.pl/


 

 

• Wybór lokalizacji przypisanej do pakietu badań determinuje miejsce jej realizacji – kody będą 
realizowane w dowolnych placówkach w miejscowości, którą wybrano w momencie zakupu (lub 
w obrębie Trójmiasta, jeśli jako miejsce zakupu wybrano Gdańsk lub Gdynię).  
 

CZAS TRWANIA AKCJI I OKRES OBOWIĄZYWANIA ZNIŻEK 

1. Oferta ważna jest od 05.10.2022 do odwołania. 
2. Centrum Medyczne ENEL-MED zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu obowiązywania Akcji 

Specjalnej bez podawania przyczyny. 

OSOBY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ZNIŻKOWEJ  

1. Osobami uprawnionymi do skorzystania z promocji są osoby, które dokonały zakupu usługi w 
promocyjnej cenie w czasie trwania akcji w oddziałach własnych Centrum Medycznego ENEL-
MED S.A., za pośrednictwem e-sklepu lub w ofercie skierowanej do klientów biznesowych. 

2. Szczepienie przeciw grypie pakiet dla dzieci przeznaczona są dla osób od 2 r. ż.   

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY 

1. Usługi są wydawane w systemie przedpłaconym. 
2. Warunkiem skorzystania z usług medycznych wchodzących w skład nabytego pakietu jest 

wykazanie uprawnienia do skorzystania z tych usług, co może nastąpić przez okazanie kodu przed 
realizacją każdej usługi. 

3. Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych pakietami przez osobę uprawnioną usługa nie może 
być przekazywana osobom trzecim. Pakiet może być użytkowany tylko przez jedną osobę 
uprawnioną.  

4. W ramach pakietu przysługującego osobie uprawnionej, dopuszczalne jest skorzystanie z każdej 
z usług medycznych objętych pakietem w ilościach określonych w zakresie pakietu. W tym 
przypadku jeden raz z usługi Pakiet Szczepienie przeciw grypie pakiet dla dzieci. 

5. Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach usług jest umówienie kwalifikacja 
na grypę  online (strona, aplikacja) lub bezpośrednio w oddziale centrum medycznego enel-med, 
telefonicznie pod ogólnopolskim numerem Call Center nr tel. 22 23 07 007.  

6. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zastrzega możliwość wyłączenia niektórych lekarzy z 
realizacji usług w ramach pakietu. Przed wykupieniem usług należy upewnić się, że wybrany przez 
Pacjenta lekarz będzie realizował konsultacje w ramach wybranego pakietu. 

7. Usługi wchodzące w skład pakietów można zrealizować w terminie roku od daty zakupu. Koszty 
usług nie zrealizowanych w terminie, wchodzących w skład zakupionego pakietu nie mogą być 
zamienione na inne usługi medyczne ani na środki pieniężne. 

8. W przypadku braku możliwości zrealizowania w umówionym terminie usług wchodzących w 
skład pakietu spowodowanych takimi okolicznościami jak: 

• awaria systemów, koniecznych do  wykonania usługi, 
• brak personelu medycznego, który mógłby zrealizować usługę,  

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zaproponuje zrealizowanie usługi w innym terminie w 
okresie ważności kodu.  

9. Usługi medyczne zawarte w pakiecie realizowane są bez skierowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oferowany rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne. 



 

 

2. Rabaty o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami 
oferowanymi przez Centrum Medyczne ENEL-MED S. A. w okresie trwania akcji oraz innymi 
zniżkami, jakie posiada pacjent. 

3. Reklamacje dotyczące powyższych usług można zgłaszać mailowo na adres opinie@enel.pl.  
4. Reklamacje o charakterze niemedycznym będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni. 
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego 

sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie 
7. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie ENEL-MED www.enel.pl/regulaminy/. 
8. Postanowienia Regulaminu usługi Szczepienie przeciw grypie pakiet dla dzieci obowiązują od 

05.10.2022. 
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http://www.enel.pl/regulaminy/

