
REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU MEDYCZNEGO   

„TYDZIEŃ DLA KOBIET W LEKMEDIC” 

 

1. Definicje.   

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:   

 ORGANIZATOR  LEKMEDIC sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  
    Marymonckiej 75A  lok.U-2;  

 USŁUGI MEDYCZNE  usługi świadczone przez Organizatora;   

 PRODUKT    pakiet opieki medycznej: TYDZIEŃ DLA KOBIET W  
     PRZYCHODNI LEKARZY SPECJALISTÓW LEKMEDIC , 
     składający się z usług medycznych; 

 PROMOCJA   sprzedaż promocyjna, organizowana zgodnie z zasadami 
     przedstawionymi w niniejszym Regulaminie; 

 UCZESTNIK    osoba fizyczna korzystająca z usług w ramach produktu. 
     Produkt przeznaczony jest dla kobiet pełnoletnich.  

2. Miejsce realizacji pakietu: 

 Przychodnia Lekarzy Specjalistów LEKMEDIC, Warszawa ul. Marymoncka 75A 

lok. U-2 

3. Zakres pakietu: 

    Pakiet obejmuje badania profilaktyczne: 

 pakiet badań podstawowych w cenie promocyjnej 49,00 zł. (usługa jednorazowa) 

 morfologia; 

 glukoza; 

 elektrolity (sód, potas); 

 lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy); 

 próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GGTP, bilirubina);  

 próby nerkowe (mocznik i kreatynina); 

 pakiet badań tarczycy w cenie promocyjnej 89,00 zł. (usługa jednorazowa) 

 morfologia + rozmaz; 

 tyreotropina (TSH); 

 wolna trójjodotyronina (FT3); 

 wolna tyroksyna (FT4); 

 P/c anty TG (ATG); 

 P/c anty TPO (ATPO); 

 



 pakiet konsultacje specjalistyczne w cenach promocyjnych (usługa jednorazowa) 

 kardiologiczna   79,00 zł 

 dermatologiczna  79,00 zł 

 ortopedyczna   79,00 zł 

4. Termin realizacji pakietu.  

 usługi zawarte w pakiecie pod nazwą „pakiet badań podstawowych” mogą być zrealizowane w 
dniach 5, 6 i 10 marca 2020r. 

 usługi zawarte w pakiecie pod nazwą „pakiet badań tarczycy” mogą być zrealizowane w dniach 
5, 6 i 10 marca 2020r. 

 usługi zawarte w pakiecie pod nazwą „pakiet konsultacje specjalistyczne” mogą być 
zrealizowane w dniach : 

- kardiologiczna  7 marca br. godz.13:00 – 15:00; 

- dermatologiczna  9 marca br. godz. 15:00 – 17:00; 

- ortopedyczna  11 marca br. godz. 16:00 – 18:00; 

 Uczestnik umawia terminy realizacji usług osobiście w Recepcji Organizatora lub telefonicznie 
dzwoniąc pod nr 502 22 88 77 lub 502 22 88 62. 

 Uczestnik ma możliwość realizacji usług objętych pakietami zgodnie z kalendarzem Promocji 
wskazanym w niniejszym Regulaminie. 

5. Postanowienia ogólne.  

 warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego 
podpisanie przez Uczestnika w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem oraz opatrzenie go datą. 

 Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami. 

6. Cena pakietu.  

    Nazwa Pakietu, Cena cennikowa usług zawartych w pakiecie, udzielony rabat : 

 
 

Pakiet badań podstawowych - 183,00 zł. 
cena w pakiecie - 49,00 zł. 
oszczędność - 134,00 zł. 

 
 

 
Pakiet badań tarczycy – 168,00 zł.  

cena w pakiecie - 89,00 zł.  
oszczędność - 79,00 zł. 

  
 

 

 
Kardiolog 150,00 zł                                            

cena w pakiecie 79,00 zł 
oszczędność - 134,00 zł 

 
Dermatolog 150,00 zł                                            

cena w pakiecie 79,00 zł 
oszczędność - 134,00 zł 

 
Ortopeda  150,00 zł                                                              

cena w pakiecie 79,00 zł 
oszczędność - 134,00 zł 

 
termin - 7 marca   13:00 – 15:00 termin - 9 marca   15:00 – 17:00 termin -11 marca  16:00 – 18:00 



 

7. Forma płatności   

 Płatności za produkt Uczestnik dokonuje w recepcji przychodni LEKMEDIC, ul. Marymoncka 
75a lok. U-2 , Warszawa. 

 Uczestnikowi przysługuje możliwość płatności gotówkowej lub bezgotówkowej.  

8. Postępowanie reklamacyjne  

 Reklamacje związane z wykupieniem i realizacją Pakietów można zgłaszać w terminie do14 
dni roboczych od daty zakupienia, realizacji.  

 Reklamacje należy kierować na adres lekmedic@lekmedic.pl lub LEKMEDIC Sp. z o.o. , 
Marymoncka 75A lok. U-2, Warszawa, reklamacje i korespondencje nadesłane po upływie 
terminu nie będą rozpatrywane.  

 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

 W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy zawiera dane Uczestnika nieposiadającego numeru 
PESEL (obcokrajowiec), należy uwzględnić numer paszportu.  

 Adres do korespondencji. LEKMEDIC Sp. z o.o. Marymoncka 75A lok. U-2 , 01-802 
Warszawa.  

 Informacje dotyczące usług znajdują się na stronie internetowej www.lekmedic.pl, pod 
numerem telefonu 502 22 88 77 lub 502 22 88 62 oraz w recepcji placówki medycznej 
Organizatora. 

Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bieżące Informacje o 
zmianach w Regulaminie będzie można uzyskać w recepcji placówki medycznej 
LEKMEDIC Sp. z o.o..  

  

Dane osoby wykorzystującej pakiet: 

Imię     ……………………………………………. 

Nazwisko    ……………………………………………. 

Nr PESEL lub data urodzenia  ……………………………………………. 

  

 

 

UCZESTNIK  (imię i nazwisko) ……………………………………………. 

 

 

pracownik Recepcji   ……………………………………………. 


