
REGULAMIN 
 
 
Regulamin dotyczy uzyskania voucherów zniżkowych na usługi stomatologiczne (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 B2B na Pakiety Medyczne Premium. 
 
 
1. Warunki otrzymania Voucherów: 
 

• Do 20 szt. Voucherów na bezpłatne wypełnienie zęba otrzyma 150 pierwszych firm, które 

podpiszą w okresie 07-12.2022 nową umowę z Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. na 

Pakiety Medyczne Premium. 

• Jeżeli firma podpisze nową umowę dla mniej niż 20 pracowników otrzyma w ramach zawartej 

umowy od Organizatora tyle Voucherów ile nowych umów B2B na Pakiety Medyczne Premium 

podpisze. 

• Vouchery zostaną przekazane drogą mailową osobie wskazanej przez przedstawiciela 

maksymalnie w ciągu 20 dni od momentu zawarcia umowy. 

 

2. Promocja obejmuje wyłącznie Pakiety Medyczne Premium enel-med 
 

3. Promocja skierowana jest do firm w całej Polsce. 
 

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

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

• Jedno wypełnienie kompozytowe w zębie stałym: 0zł** 

** 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 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.  
 
 

https://pakietymedyczne.enel.pl/


b. W okresie obowiązywania powyższych zniżek posiadacz Vouchera może: 
 

• Tylko raz skorzystać ze zniżki na bezpłatne wypełnienie. 

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

ramach innych, niewymienionych w ofercie usług stomatologicznych. 
 
 

2. Osoby Uprawnione Do Skorzystania Z Oferty Zniżkowej 
 
Osobą Uprawnioną do skorzystania z oferty zniżkowej podczas trwania akcji jest: 
 
• osoba, która w czasie trwania akcji zadzwoni na infolinię 22 147 77 77 i umówi się na wizytę 
powołując się na ofertę akcji BEZPŁATNE WYPEŁNIENIE/BEZPŁATNE LECZENIE 
STOMATOLOGICZNE JEDNEGO ZĘBA i pokaże voucher z kodem pakietu oraz aktualną datą 
ważności w recepcji oddziału, 

 
• osoba, która w czasie trwania akcji w recepcji Oddziału Organizatora przed wizytą powoła 
się na ofertę BEZPŁATNE WYPEŁNIENIE/BEZPŁATNE LECZENIE STOMATOLOGICZNE 
JEDNEGO ZĘBA i pokaże voucher z kodem pakietu oraz aktualną datą ważności w recepcji 
oddziału. 
 

 
3. Czas Trwania Kampanii I Okres Obowiązywania Zniżek 
 
 

• Kampania informacyjna trwa od dnia 01.07.2022 r. do odwołania. 
 

• Zniżki w ramach Akcji obowiązują zgodnie z datą przypisaną na Voucherze. 
 

 
4. 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. Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie https://enel.pl/regulaminy/ oraz dostępny 
w Oddziałach Organizatora biorących udział w akcji. 

 
 
  
 
 

https://enel.pl/regulaminy/

