
REGULAMIN  

KARTY PODARUNKOWEJ 

Centrum Medycznego Zdrowie w Kielcach 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Centrum Medycznego ZDROWIE zwanym dalej 

„Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć: 

1) Organizator - Centrum Medyczne ZDROWIE sp. z o.o. sp. k. ul. Karczówkowska 45, 25-713 

Kielce NIP 657-277-61-82 ,REGON 260214923, 

2) Karta Podarunkowa – papierowa forma karty podarunkowej, wydawana na okaziciela, 

uprawniająca posiadacza do jej realizacji w Centrum Medycznym ZDROWIE. Karta 

Podarunkowa nie jest instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani 

kartą płatniczą, 

3) Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową, 

4) Posiadacz – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej. 

 

§ 2 

Regulamin dostępny jest: 

 

- Karczówkowska 45, Kielce 25-713 

- Warszawska 30, Kielce 25-312 

- na stronie internetowej www.zdrowiekielce.com 

 

 

II. Zasady korzystania z Kart Podarunkowych 

 

§ 3 

 

1. Właścicielem Karty Podarunkowej (zabiegowej) jest firma: Centrum Medyczne ZDROWIE 

sp. z o.o. sp. k. ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce. 

2. Karty Podarunkowe upoważniają Okaziciela do skorzystania z jednego z 3 pakietów 

zabiegów oferowanych w Centrum Medycznym ZDROWIE sp. z o.o. sp. k. zgodnie z 

wartością posiadanej karty.  

3. Kartę Podarunkową, opłacający wybiera z 3 pakietów zabiegowych: 

- Karta o wartości 80 zł zawiera (masaż całego ciała), 

- Karta o wartości 150 zł zawiera (masaż całego ciała + masaż twarzy), 

- Karta o wartości 200 zł zawiera (masaż całego ciała + masarz twarzy + 10 dowolnych 

zabiegów z listy (lampa sollux, bioptron, elektrostymulacja, jonoforeza, galwanizacja, 

prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Tens, prądy Traberta, prądy Kotza, 

ultradźwięki, magnetoterapia)). 

http://www.zdrowiekielce.com/


4. Wydanie Karty następuje po opłaceniu jej w rejestracji Centrum Medycznego ZDROWIE. 

Istnieje możliwość płatności gotówką lub kartą płatniczą. Dokument sprzedaży wydawany 

jest w momencie nabycia Karty Podarunkowej. Dopuszcza się sprzedaż dla firm z 

możliwością płatności przelewem za fv w terminie 3 dni na konto firmy PKO Bank Polski 

60102026290000980203472446  

5. Posiadacz Karty zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty – rezerwacja 

odbywa się telefonicznie lub osobiście w rejestracji. 

6. Realizacja Karty Podarunkowej odbywa się w Centrum Medycznym Zdrowie  

na ul. Karczówkowskiej 45, Kielce 25-713 

7. W sytuacji, gdy obdarowany zapisze się na zabiegi/masaże i nie zgłosi się zabieg/masaż 

przepada. 

8. Termin zabiegu/masażu można przełożyć zgłaszając swoją nieobecność minimum 1 (jeden) 

dzień przed umówionym spotkaniem. 

9. W przypadku, gdy stan zdrowia Posiadacza uniemożliwi wykonanie zabiegu, w 

porozumieniu z pacjentem zabieg może zostać zamieniony na inny. 

10. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu 

podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie stanowi 

podstawy do wystąpienia jej Posiadacza wobec Organizatora z roszczeniami w tym zakresie.  

11. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie 

może zostać zwrócona Organizatorowi. 

12. Usługa zostanie wykonana wyłącznie po okazaniu ważnej Karty Podarunkowej. 

13. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w 

całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Klient/Posiadacz jest zobowiązany do 

poinformowania kolejnego Posiadacza, któremu przekazuje Kartę Podarunkową, o treści 

niniejszego regulaminu. Zakup Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że kupujący 

Kartę Podarunkową, jak również Posiadacz Karty Podarunkowej akceptuje warunki, zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

14. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 


