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Regulamin PAKIETU „KONSULTACJA ORTOPEDY DZIECIĘCEGO – PROFESORSKA” 

 

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 ENEL-SPORT wchodzących w skład nabytego pakietu jest 

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

w wybranej placówce znajdującej się 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 z usługi jest uprzednie umówienie konsultacji bezpośrednio w Oddziale 

ENEL-SPORT ul. Myśliwiecka 4a, Warszawa lub ENEL-SPORT ul. Łazienkowska 3, Warszawa, 

`lub telefonicznie pod ogólnopolskim numerem Call Center nr tel. 22 161 16 16. 

 

7. Pakiet obejmuje: 

• Konsultacja ortopedy dziecięcego profesorska (1 szt.) 

 

8. Realizacji usług na podstawie Kodu można dokonać jedynie w oddziale ENEL-SPORT 

ul. Myśliwiecka 4a, Warszawa. Usługę można zrealizować w godzinach pracy Oddziału. 

 

9. Konsultacje są umawiane wg dostępnych grafików lekarskich. 

 

10. Konsultacje są umawiane zgodnie ze standardami czasowymi i przedziałem wiekowym pacjentów 

ustalonymi dla grafików lekarskich. 

 

11. Po wcześniejszym umówieniu wizyty, Oddział ENEL-SPORT zobowiązuje się przyjąć pacjenta 

u wskazanego specjalisty w wybranym terminie wizyty, z zastrzeżeniem prawa do możliwości zmiany 

jej terminu, np. w przypadku choroby lekarza lub z innych uzasadnionych przyczyn. W każdym takim 

przypadku Oddział ENEL-SPORT zobowiązuje się do poinformowania pacjenta o zmianie terminu 

wizyty, a następnie ustalenia nowego terminu wizyty. W takiej sytuacji Pracownik Recepcji 

przychodni ENEL-SPORT kontaktuje się z pacjentem na numer tel. lub adres e-mail podane podczas 

rejestracji, lub na dodatkowe numery kontaktowe, jeżeli zostały podane przez pacjenta podczas 

rejestracji. W związku z powyższym, podczas rejestracji pacjent powinien podać poprawne i aktualne 

dane kontaktowe. 

 
12. Usługi wchodzące w skład Pakietu objętego Kodem można zrealizować w terminie 1 roku od daty 

zakupu Kodu.  
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13. Rabaty związane z Kodem nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez 

Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. 

 

14. 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. 


