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Regulamin PAKIETU „CHRAPANIE CZY BEZDECH” 

 

1. Wystawcą Kodu dostępu do usługi, zwanego dalej „Kodem” 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. Kod jest znakiem legitymacyjnym, uprawniającym jej posiadacza do skorzystania z usług 

medycznych w ramach pakietów do niego przypisanych. 

 

3.Warunkiem skorzystania z usług wchodzących w skład nabytego pakietu jest wykazanie 

otrzymanego kodu uprawniającego do skorzystania z tych usług, w celu aktywacji pakietu w 

wybranej placówce znajdującej się w wybranej przy zakupie lokalizacji. 

 

4. Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych zakupionym pakietem przez osobę 

uprawnioną pakiet nie może być scedowany do realizacji osobom trzecim. Kod może być 

wykorzystany tylko raz i użytkowany tylko przez jedną osobę uprawnioną. 

 

5. W ramach pakietu przysługującego osobie uprawnionej na podstawie Kodu, dopuszczalne 

jest skorzystanie z każdej z usług objętych pakietem w ilościach określonych w zakresie 

pakietu. 

 

6. Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach Pakietu jest uprzednie 

umówienie na dzień badań telefonicznie pod ogólnopolskim numerem Call Center nr tel. 22 

23 07 007. 

 

7. Pakiet obejmuje: 

• diagnostykę zaburzeń oddychania w czasie snu przy użyciu 

najnowocześniejszego sprzętu (PORTI, EMBLETTA), umożliwiającego 

wykonanie badania w domu pacjenta 

• opracowanie, analizę i opis wyniku przez jednego z najlepszych specjalistów w 

Polsce – dr Krzysztofa Byśkiniewicza, w Centrum Medycznym Enel-Med 

Puławska w Warszawie. 

• konsultację lekarską (dr Krzysztof Byśkiniewicz) z zaplanowaniem dalszego 

postępowania terapeutycznego. 

 

8. Wybór miasta podczas zakupu Kodu determinuje miejsce realizacji usług medycznych. Na 

podstawie Kodu można dokonać realizacji jedynie w przypisanych, niżej wymienionych 

oddziałach własnych Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: 

1) WARSZAWA, Odział Puławska, ul. Puławska 326, 02-819 Warszawa 

 

9. Usługi wchodzące w skład Pakietu objętego Kodem można zrealizować w terminie roku od 

daty zakupu Kodu. 

 

10. Usługi medyczne objęte Kodem realizowane są bez skierowania. 

 



    Warszawa 04.07.2017 

Centrum Medyczne ENEL-MED  S.A., ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa 

 NIP 5242593360, REGON 140802685, KRS 0000275255 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS). Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 23.566.900,00 zł 

11. Pakiet przeznaczony jest dla osób powyżej 16 r. ż. Osoby, które ukończyły 16 r. ż., a nie 

ukończyły 18 r. ż. badania wchodzące w skład pakietu mogą realizować tylko w obecności 

opiekuna prawnego. 

 

12. Rabaty związane z Kodem nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi 

przez Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. 

 

13. 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. 

 


