
    Warszawa 05.05.2017 

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 

Regulamin PAKIETU „PRZEGLĄD ZDROWIA 24H” 

 

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 lub mailowo pisząc na adres program24hdlazdrowia@enel.pl. 

 

7. Pakiet obejmuje: 

• Morfologia z rozmazem automatycznym (1szt) 

• Białko C-reaktywne [CRP]- ilościowe (1szt) 

• Sód w surowicy (1szt) 

• Potas w surowicy (1szt) 

• Magnez w surowicy (1szt) 

• Wapń całkowity w surowicy (1szt) 

• Aminotransferaza alaninowa (ALT) (1szt) 

• Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (1szt) 

• Glukoza (1szt) 

• Kreatynina w surowicy (1szt) 

• Kwas moczowy w surowicy (1szt) 

• Mocznik w surowicy (1szt) 

• Mocz-badanie ogólne (1szt) 

• Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (1szt) 

• Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl) (1szt) 

• Prolaktyna (PRL) (1szt) 

• USG jamy brzusznej (1szt) 
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• USG tarczycy (1szt) 

• EKG spoczynkowe (badanie + opis) (1szt) 

• USG Echo serca (1szt) 

• Wizyta podsumowująca u internisty prowadzącego (60 minut) (1szt) 

• Indywidualna opieka Specjalisty ds. Programów Profilaktycznych  

 

 

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) TRÓJMIASTO, Oddział Grunwaldzka, al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk 

2) KRAKÓW, Oddział Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków 

3) KATOWICE, Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152, 40-101 Katowice 

4) ŁÓDŹ, Oddział Manufaktura, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź 

5) POZNAŃ, Oddział Kupiec Poznański, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

6) WARSZAWA, Oddział Postępu, ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa 

7) WROCŁAW, Oddział Arkady Wrocławskie, Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław 

 

 

9. Usługi wchodzące w skład Pakietu objętego Kodem można zrealizować w terminie 1 roku 

od daty zakupu Kodu. 

 

10. Usługi medyczne objęte Kodem realizowane są bez skierowania. 

 

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. 

 


