
 

 

 
REGULAMIN PAKIETU SZCZEPIEŃ  

„Maluch Pod Ochroną 0-2” 
 
 

§ 1. Zasady ogólne 
 
 

1. Realizatorem Pakietu Szczepień „Maluch Pod Ochroną 0-2”, zwanego dalej 
„Pakietem” 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) 23.566.900,00 zł, NIP: 5242593360.  

2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach Pakietu 
są dzieci od 0. do 24 miesiąca życia.  

• Miejscem realizacji usług są oddziały własne Centrum Medycznego Enel-
Med S.A. w których dostępne są konsultacje pediatryczne dla dzieci 
zdrowych oraz szczepienia ochronne: Oddział Blue City, Al. Jerozolimskie 
179, 02-222 Warszawa, 

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

• Oddział Galeria Północna, ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa,  
• Oddział Homepark Targówek, ul. Malborska 47, 03-286 Warszawa,  
• Oddział Promenada, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa,  
• Oddział Przyokopowa, Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa,  
• Oddział Puławska, ul. Puławska 326, 02-819 Warszawa,  
• Oddział Ursus, ul. Aleksandra Prystora 8, 02-497 Warszawa,  
• Oddział Wilanów, Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa,  
• Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152, 40-101 Katowice,  
• Oddział Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, 
• Oddział Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków,  
• Oddział Wadowicka, Wadowicka 3A, 30-347 Kraków, 
• Oddział Grunwaldzka, al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk,  
• Oddział Kupiec Poznański, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 
• Oddział Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne 
• Oddział Manufaktura, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź. 

 

 



 

 

 

§ 2. Zakres usług 

1. Usługi dostępne w ramach Pakietu:  
a. szczepionki (preparaty),  
b. wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji, 
c. zniżki: 31% zniżki na wykonanie szczepienia przeciw ospie wietrznej 

(podwójna dawka – tylko koszty zakupu preparatu), 20% zniżki na konsultacje 
pediatryczne – kwalifikacje do szczepień oraz 10% na WSZYSTKIE badania 
laboratoryjne. 

2. Szczepienia dostępne w Pakiecie: 

Nazwa choroby Nazwa preparatu Liczba dawek w ramach Pakietu 

Błonica, tężec, 
krztusiec, Hib, 
polio, WZW B 

Infanrix Hexa 4 

Hexacima 4 

Odra, świnka, 
różyczka 

Priorix 1 

Rotawirusy Rotarix 2 

Pneumokoki Prevenar 13 3 

 

3. Prezentowana w tabeli w pkt. 2. powyżej liczba dawek poszczególnych szczepień 
jest maksymalną liczbą dawek jaką można otrzymać w ramach Pakietu. Liczba 
dawek szczepienia jest uzależniona od preparatu oraz wieku dziecka.  

4. Decyzję o wyborze preparatu do szczepienia oraz ilości dawek, w zależności od 
wskazań medycznych, podejmuje lekarz.  

5. W przypadku braku którejkolwiek szczepionki wymienionej w tabeli w pkt. 2 
powyżej, z przyczyn niezależnych od Centrum Medycznego Enel-Med S.A. (np. 
ograniczenie dostępności szczepionek przez producenta), pacjent zostanie 
zaszczepiony innym preparatem, zaleconym przez lekarza Centrum Medycznego 
Enel-Med S.A. podczas kwalifikacji przed szczepieniem. 
 
 
 
 
 



 

 

 

§ 3. Zasady korzystania z Pakietu 

1. W momencie nabycia Pakietu Klient otrzymuje Kartę uprawniającą do 
skorzystania z usług wchodzących w skład Pakietu.  

2. Warunkiem skorzystania z usług medycznych wchodzących w skład nabytego 
Pakietu jest wykazanie uprawnienia do skorzystania z tych usług, co może nastąpić 
w szczególności przez okazanie Karty przed realizacją każdej usługi.  

3. Realizacja szczepienia wymaga każdorazowo odbycia konsultacji pediatrycznej 
kwalifikującej do szczepienia w oddziale Centrum Medycznego Enel-Med S.A. 
Pakiet nie zawiera obowiązkowych kwalifikacji lekarskich przed szczepieniem.  

4. Pacjenci objęci opieką medyczną w Centrum Medycznym Enel-Med S.A., 
w ramach abonamentu będą odbywać konsultacje pediatryczne na zasadach 
określonych w umowie. Pacjentom realizującym konsultacje pediatryczne 
odpłatnie, w okresie obowiązywania Pakietu przysługuje rabat w wysokości 20% 
od ceny od ceny określonej w cenniku usług.  

5. Pacjentom w okresie obowiązywania Pakietu przysługuje rabat w 31% na 
szczepionkę VARILRIX (p/ospie wietrznej) – podwójna dawka (cena bez 
konsultacji przedszczepiennej). UWAGA: ta zniżka obejmuje koszt zakupu 
szczepionki przez Centrum Medyczne Enel-Med S.A. a nie cenę komercyjną 
preparatu! 

6. Pacjentom w okresie obowiązywania Pakietu przysługuje rabat w wysokości 10% 
na wszystkie badania laboratoryjne. 

7. Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach Pakietu jest 
uprzednie umówienie wizyty telefonicznie pod ogólnopolskim numerem Call 
Center nr 22 23 07 007 lub w recepcji Centrum Medycznego Enel-Med S.A.  

8. Usługi wchodzące w skład Pakietu można zrealizować w terminie 2 lat od daty 
zakupu.  

9. Z usług dostępnych w ramach Pakietu może skorzystać tylko jedna osoba 
uprawniona.  

10.  Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych Pakietem przez osobę uprawnioną, 
nie ma możliwości przekazania osobom trzecim niewykorzystanych dawek 
szczepionek.  

11.  Niezrealizowane usługi medyczne wchodzące w skład Pakietu, nie mogą być 
zamieniane na inne usługi medyczne ani na środki pieniężne odpowiadające ich 
wartości komercyjnej.  

12.  Rabaty związane z Kartą nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi 
przez Centrum Medyczne Enel-Med S.A.  

 



 

 

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Reklamacje dotyczące Kart można zgłaszać korespondencyjnie (na adres podany w 
pkt 1), drogą elektroniczną (na adres: karty.prezentowe@enel.pl) bądź osobiście w 
miejscu, gdzie nabyto Kartę. Reklamacje o charakterze niemedycznym będą 
rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  

2. 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.  

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od 1.06.2022 r. 


