
          

Puławy, dnia 15.11.2017r. 

 

Regulamin Karty Podarunkowej  

 

1. Wartość minimalna karty podarunkowej to: 300 zł i dalej dowolne pełne kwoty. 

2. Karta podarunkowa jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty jej zakupu. 

3. Karta podarunkowa nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 

4. Data ważności karty podarunkowej nie ulega przedłużeniu. 

5. Kartę podarunkową można zakupić w Centrum Medycznym Internus Sp. z o.o. 

w Puławach, w przychodniach przy: 

• ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 10 

• ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 – budynek HTM2 

• ul. Wojska Polskiego 1/16 

• al. Królewska 15 

6. Zakupiona karta podarunkowa nie podlega zwrotowi. 

7. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za kartę podarunkową kwotę równą jej wartości. 

8. Do usług realizowanych w ramach karty podarunkowej zastosowanie mają ceny 

cennika komercyjnego obowiązującego w  Centrum Medycznym Internus Sp. z o. o.  w 

Puławach. 

9. Usługi medyczne realizowane w ramach karty podarunkowej nie wymagają 

skierowania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

10. Karta podarunkowa może być realizowana w zakresie oferty Centrum Medycznego 

Internus i wyłącznie w przychodniach Centrum Medycznego Internus Sp. z o.o. 

w Puławach. 

11. Karta podarunkowa może być wykorzystana jednorazowo lub w częściach. 

12. W chwili podziału karty podarunkowej odliczana jest kwota wykorzystana. 

13. Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kartę 

podarunkową, która została utracona lub uszkodzona, po jej przekazaniu Nabywcy. 

14. Przy realizacji karty podarunkowej Pacjentowi nie przysługuje prawo otrzymania 

reszty, gdy wartość otrzymanej usługi jest niższa niż wartość karty podarunkowej. 

15. Pacjent zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą gdy 

wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionej karty 

podarunkowej. 

16. Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o. ma prawo odmówić zrealizowania karty 

podarunkowej, gdy upłynął termin ważności karty doszło do uszkodzenia karty 

podarunkowej i jest uniemożliwiony odczyt danych zapisanych na niej lub występuje 

wątpliwość co do jej oryginalności. 

17. Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. 

18. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany z momentem dokonania zapłaty 

za kartę podarunkową. 

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 15.11.2017r. do odwołania. 

 


