Regulamin kart ENEL-SPORT ZDROWA AKTYWACJA – MYŚLIWIECKA
1. Wystawcą Kart ENEL-SPORT ZDROWA AKTYWACJA – MYŚLIWIECKA,
zwanych dalej „Kartami” (w l. poj.: „Kartą”) 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. Karta jest znakiem legitymacyjnym, uprawniającym jej posiadacza do skorzystania z
usług w ramach jednego z dwóch pakietów przypisanych do Karty.
3. Skorzystanie z jednego z pakietów przypisanych do Karty uniemożliwia skorzystanie
z drugiego z pakietów. Jedna osoba może skorzystać tylko z jednego pakietu i
wyłącznie jeden raz, niezależnie od liczby posiadanych Kart ENEL-SPORT
ZDROWA AKTYWACJA.
4. Osoba uprawniona do skorzystania z Karty ma prawo wybrać jeden z dwóch pakietów
przypisanych do Karty, zawierających następujące usługi:
a. Pakiet nr 1: RELAKS I REGENERACJA w Centrum Odnowy Biologicznej:
i. 1x usługa: Kwalifikacja do kriokomory
ii. 5x usługa: Jednorazowe wejście do kriokomory
iii. 10x usługa: Wejście jednorazowe open / strefa saun
b. Pakiet nr 2: KOMPLEKSOWA OCENA POD KĄTEM WAD POSTAWY:
i. 1x usługa: Sesja rehabilitacyjna dzieci - 45 min
5. Z usług w ramach pakietu nr 1 może skorzystać osoba od 16. roku życia.
6. Z usług w ramach pakietu nr 2 może skorzystać osoba od 5. roku życia.
7. Warunkiem skorzystania z usług przypisanych do Karty jest okazanie Karty przed
realizacją każdej usługi.
8. Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych Kartą przez osobę uprawnioną Karta nie
może być przekazywana osobom trzecim. Karta może być użytkowana tylko przez
jedną osobę uprawnioną.
9. Jedna osoba może wykorzystać jedną Kartę.
10. Warunkiem skorzystania z usług przypisanych do Karty jest uprzednie umówienie
wizyty bezpośrednio w Oddziale ENEL-SPORT lub telefonicznie pod ogólnopolskim
numerem Call Center ENEL-SPORT nr tel. 22 161 16 16.
11. Realizacji usług na podstawie Karty można dokonać jedynie w Oddziale ENELSPORT ul. Myśliwiecka 4a Warszawa.

12. Usługi przypisane do Karty można realizować do końca czerwca 2017 r. (30.06.2017
r).
13. Korzystanie z kriokomory ogólnoustrojowej wymaga jednorazowej kwalifikacji
lekarskiej oraz pomiaru ciśnienia przed każdym wejściem do kriokomory. Pozostałe
usługi przypisane do Karty realizowana są bez skierowania.
14. Reklamacje dotyczące Kart można zgłaszać telefonicznie (nr telefonu 22 161 16 16),
korespondencyjnie (na adres podany w pkt 1), drogą elektroniczną (na adres:
kontakt@enelsport.pl) bądź osobiście w Oddziale ENEL-SPORT Myśliwiecka.
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
roboczych.
15. 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.

