
REGULAMIN 
 
 
Regulamin dotyczy uzyskania voucherów zniżkowych na usługi stomatologiczne oraz zabiegi z zakresu 
kosmetologii HI-TECH (dalej: Voucher) po zawarciu z Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. (dalej: 
Organizator) z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000275255, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 28 280 
279,00 zł nowej umowy na Pakiety Medyczne. 
 
 
1. Warunki otrzymania Voucherów: 

• Możliwość uzyskania voucherów dla każdego pracownika na: 

o bezpłatny przegląd stomatologiczny dla dorosłych z dodatkową zniżką -30% na 

pierwsze wypełnienie w zębie stałym w klinikach enel-med stomatologia 

oraz  

o -50% zniżki na pierwszy, dowolnie wybrany zabieg kosmetologiczny z zakresu HI-

TECH w Klinice medycyny estetycznej ESTELL  

otrzyma każda firma, która zdecyduje się w okresie 09-12.2022 na zawarcie nowej umowy na 

Pakiety Medyczne dla firm dla pracowników z Organizatorem. 

• Jeżeli firma podpisze nową umowę na pakiety medyczne dla firm, w ramach rozliczenia, 

otrzyma od Organizatora możliwość uzyskania Voucherów, w ilości odpowiadającej liczbie 

pracowników, dla których zostanie podpisana nowa umowa na Pakiety Medyczne. 

• W ciągu 20 dni od daty podpisania umowy CM enel-med przez wiadomość e-mail przekaże na 

adres wyznaczony przez firmę zawierającą umowę formularz, w którym każdy pracownik 

upoważniony do skorzystania z oferty będzie miał możliwość wygenerowania Vouchera w 

formie PDF, a także zamówienia kontaktu od konsultanta infolinii CM enel-med w celu 

umówienia wizyty w ramach oferty. 

 

➢ Promocja obejmuje wszystkie rodzaje Pakietów Medycznych dla firm oferowanych przez enel-med. 
 

➢ Promocja skierowana jest do firm w całej Polsce. 
 

➢ Warunkiem skorzystania z promocji jest wypełnienie przez przedstawiciela firmy zgłaszającej 
formularza na stronie https://pakietymedyczne.enel.pl lub enel.pl  

 
 
 
2. Zasady akcji „STOMATOLOGIA - PRZEGLĄD” 
 
a. Akcja polega na udzielaniu przez Organizatora zniżek na usługi w ramach następujących ofert: 
 

• Przegląd stomatologiczny dla dorosłych: 0zł 

• Wypełnienie kompozytowe w zębie stałym: -30%* 

** Zniżka nie obejmuje kosztów znieczulenia, wypełnień w zębach mlecznych, leczenia 
endodontycznego (kanałowego) oraz wypełnień protetycznych. Wypełnienie kompozytowe to 
leczenie zachowawcze ubytku zęba. Polega na mało inwazyjnym opracowaniu zmian 

https://pakietymedyczne.enel.pl/


próchnicowych z zachowaniem jak największej ilości własnych tkanek twardych zęba, a 
następnie na odbudowaniu zęba przy użyciu kompozytowych materiałów wypełniających. 

 

Z oferty skorzystać można w placówkach własnych Centrum Medycznego enel-med posiadających w 
swojej ofercie usługi stomatologiczne. Wykaz dostępnych placówek oraz oferowanych w nich usług 
dostępny jest na www.stomatologia.enel.pl.  
 
 
b. W okresie obowiązywania powyższych zniżek posiadacz Vouchera może: 
 

• Tylko raz skorzystać ze zniżki na przegląd stomatologiczny. 

• Tylko raz skorzystać ze zniżki na pierwsze wypełnienie w zębie stałym. 

 
c. Oferowane zniżki nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować ich w 

ramach innych, niewymienionych w ofercie usług stomatologicznych. 
 
 

3. Zasady Akcji ESTELL – KOSMETOLOGIA HI-TECH 
 
a. Akcja polega na udzielaniu przez Organizatora zniżek na usługi w ramach następujących ofert: 
 

• Pierwszy, dowolnie wybrany zabieg kosmetologiczny z wykorzystaniem technologii HI-TECH 

na twarz lub ciało (do wyboru jeden z poniższych) z -50% rabatem, bo wyboru spośród 

zabiegów: 

o ALMA DERMA CLEAR  

o COOLSHAPING - KRIOLIPOLIZA  

o EMBODY  

o FALA AKUSTYCZNA  

o GENEO  

o ICOONE  

o INNOFACIAL  

o MAXIMUS  

o ONDA  

o PELLEVE  

o SPADEEP  

o VECTUS  

o VELUX  

o VENUSIAN  

o ZAFFIRO   

* Zniżka do wykorzystania w placówce Estell Forest, Estell Klif lub Estell Senator. 

Wykaz dostępnych placówek oraz oferowanych w nich usług dostępny jest na https://www.estell.pl/ 



 
 
b. W okresie obowiązywania powyższych zniżek posiadacz Vouchera może: 
 

• Tylko raz skorzystać ze zniżki na pierwszy, dowolnie wybrany zabieg kosmetologiczny. 

 
c. Oferowane zniżki nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować ich w 

ramach innych, niewymienionych w ofercie usług stomatologicznych 
 
4. Osoby Uprawnione Do Skorzystania Z Oferty Zniżkowej „STOMATOLOGIA – PRZEGLĄD” 
 
Osobą Uprawnioną do skorzystania z oferty zniżkowej podczas trwania akcji jest: 
 
• osoba, która w czasie trwania akcji pozostawi swoje dane kontaktowe w dedykowanym formularzu, 
a następnie w ramach połączenia przychodzącego od konsultanta infolinii CM enel-med umówi wizytę 
w specjalnościach ujętych w ofercie oraz przed wizytą okaże w recepcji Oddziału Organizatora 
Voucher uprawniający do skorzystania z oferty STOMATOLOGIA - PRZEGLĄD, wygenerowany w 
dedykowanym formularzu, 
 
• osoba, która w czasie trwania akcji zadzwoni na infolinię 22 147 77 77 i umówi się na wizytę 
powołując się na ofertę akcji STOMATOLOGIA - PRZEGLĄD oraz przed wizytą pokaże Voucher 
uprawniający do skorzystania z oferty STOMATOLOGIA - PRZEGLĄD w recepcji Oddziału 
Organizatora, 

 
• osoba, która w czasie trwania akcji w recepcji Oddziału Organizatora przed wizytą powoła 
się na ofertę STOMATOLOGIA - PRZEGLĄD i pokaże Voucher uprawniający do 
skorzystania z oferty. 

 
5. Osoby Uprawnione Do Skorzystania Z Oferty Zniżkowej ESTELL - KOSMETOLOGIA HI-TECH 
 
Osobą Uprawnioną do skorzystania z oferty zniżkowej podczas trwania akcji jest: 

 
• osoba, która w czasie trwania akcji pozostawi swoje dane kontaktowe w dedykowanym formularzu, 
a następnie w ramach połączenia przychodzącego od konsultanta infolinii kliniki Estell, umówi wizytę 
w specjalnościach ujętych w ofercie oraz przed wizytą okaże w recepcji kliniki Estell Voucher 
uprawniający do skorzystania z oferty ESTELL - KOSMETOLOGIA HI-TECH, wygenerowany w 
dedykowanym formularzu, 
 
• osoba, która w czasie trwania akcji zadzwoni na infolinię 22 431 36 66 i umówi się na wizytę 
powołując się na ofertę akcji ESTELL - KOSMETOLOGIA HI-TECH  oraz przed wizytą pokaże Voucher 
uprawniający do skorzystania z oferty ESTELL - KOSMETOLOGIA HI-TECH  w recepcji kliniki Estell, 

 
• osoba, która w czasie trwania akcji w recepcji kliniki Estell przed wizytą powoła się na 
ofertę ESTELL - KOSMETOLOGIA HI-TECH  i pokaże Voucher uprawniający do 
skorzystania z oferty. 

 
5. Czas Trwania Akcji I Okres Obowiązywania Zniżek 
 
 

• Kampania informacyjna trwa od dnia 01.09.2022 r. do 31.12.2022. 
 

• Zniżki w ramach Akcji obowiązują do dnia 31.03.2023. 
 

 
6. Postanowienia Końcowe 
 
a. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi 
przez Organizatora w okresie trwania akcji oraz innymi zniżkami, jakie posiada pacjent. Klient będzie 
miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu wizyty chce skorzystać. 



 
b. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 
 
c. Regulamin określający możliwości skorzystania z oferty jest udostępniony na stronie 
https://enel.pl/regulaminy/ oraz https://www.estell.pl/regulaminy/. 

 
 
  
 
 

https://enel.pl/regulaminy/

