
 
 

REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ: 

Badania medycyny sportowej- oferta specjalna 

 

 

ORGANIZATOR AKCJI SPECJALNEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO ZNIŻKI 

 

1. Organizatorem Akcji Specjalnej 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, o kapitale zakładowym 

(kapitał wpłacony) 23.566.900,00 zł,  

NIP: 5242593360. 

 

ZASADY AKCJI SPECJALNEJ  

1. Akcja polega na udzieleniu przez Organizatora zniżki na badania medycyny sportowej 

świadczone w dedykowanych Oddziałach Enel-Sport Centrum Ortopedii i Rehabilitacji. 

 

2. Cena oferty promocyjnej 199zł jest stała i obejmuje badania: 

a. EKG, badania laboratoryjne krwi i moczu, 

b. konsultację lekarza medycyny sportowej w której skład wchodzi: 

 badanie ortopedyczna  

 ocena laryngologiczna 

 ocena okulistyczna 

 ocena stomatologiczna 

 wydanie orzeczenia 

 

3. Usługa może być zrealizowana w Oddziale ENEL-SPORT:  

 Enel-Sport Centrum Ortopedii i Rehabilitacji ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, 

 Enel-Sport Centrum Ortopedii i Rehabilitacji ul. Myśliwiecka  4a, 00-459 Warszawa, 

 

CZAS TRWANIA AKCJI I OKRES OBOWIĄZYWANIA ZNIŻEK 

1. Zniżka w ramach akcji obowiązuje do 23.12.2019 

2. CM Enel-Med zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania Akcji Specjalnej,  

a także jej skrócenia bez podawania przyczyny. 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ZNIŻKOWEJ 

1. Osobą uprawnioną do skorzystania z oferty jest osoba, która posiada kupon BABANIA 

MEDYCYNY SPORTOWEJ- oferta promocyjna lub powoła się  na akcję 

2. Realizacja usługi wymaga  uprzedniego umówienia wizyty bezpośrednio w w/w Oddziale 

ENEL-SPORT objętym promocją, lub  telefonicznie pod ogólnopolskim numerem Call Center 

nr tel. 22 161 16 16.  

3. Usługę można zrealizować w godzinach pracy Oddziału. 



 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Oferowany rabat nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

2. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami 

oferowanymi przez Enel-Med S.A w okresie trwania Akcji oraz innymi zniżkami, jakie posiada 

pacjent. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji korzysta.  

3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w Oddziałach Organizatora biorących udział w akcji, oraz na stronie 

Enel-Sport www.enelsport.pl 

 

http://www.enelsport.pl/

