
              Puławy, dnia 17.10.2017r. 

 

Regulamin promocji pakiety rabatowe  

Centrum Medycznego Internus Sp. z o.o.  
  

  
Rozdział I  

Postanowienia ogólne  
  
Niniejszy regulamin określa osoby uprawnione, zakres, warunki korzystania, miejsce i czas 
trwania promocji oraz zasady korzystania z pakietów rabatowych(kuponów) wyemitowanych 
w ramach akcji promocyjnej.  
Niniejsza promocja obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem rabatów 
kwotowych zamieszczonych we wskazanych pakietach w zakresie wskazanym w Rozdziale IV 
Regulaminu.  
Użyte w regulaminie określenie pakiety rabatowe oznaczają pakiety rabatowe wydawane przez  
Centrum Medyczne Internus od 17.10.2017r. do 31.03.2018r. 
  

  
Rozdział II  

 Osoby uprawnione do korzystania z promocji:  
  
Osobami uprawnionymi do otrzymania pakietów rabatowych (kuponów) są pacjenci, którzy 
wykonają kolonoskopię w Centrum Medycznym Internus od 17.10.2017r. do 31.03.2018r. w 
ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego Ministerstwa Zdrowia. Posiadacz 
pakietu staje się osobą  uprawnioną do korzystania z promocji.   
  
  

Rozdział III   
Miejsce wykonywania usług:  

  
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych objętych promocją są przychodnie Centrum 
Medycznego Internus Sp. z  o.o. w  Puławach: 

• ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila” 10,  
• ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila”16,  
• al. Królewska 15 

  
 

Rozdział IV  
Zakres promocji:  

  
Każdy pacjent, który wykona kolonoskopię w ramach Programu Badań Przesiewowych raka 
jelita grubego Ministerstwa Zdrowia otrzymuje  pakiety rabatowe  uprawniające do wykonania 
bezpłatnie i/lub w promocyjnej cenie pakietów badań: 
Do wyboru: pakiet nr 1 bezpłatnie  lub pakiet nr 2 w kwocie 25 zł zamiast 104,00 zł 
 



1) Pakiet nr 1 uprawnia do skorzystania z bezpłatnych badań laboratoryjnych: lipidogram-
(cholesterol, trójglicerydy, HDL, LDL),cukier – bezpłatnie zamiast 39,00 zł 

 
2) Pakiet nr 2 uprawnia do wykonania badań laboratoryjnych:  morfologia, próby wątrobowe, 
analiza moczu, lipidogram (cholesterol, HDL,LDL, trójglicerydy), cukier, TSH w kwocie 
25,00 zł zamiast 104,00zł 
 
3) Pakiet nr 3 uprawnia do wykonania badań laboratoryjnych (CEA, Ca 125, Ca 15-3) dla kobiet 
w kwocie 40,00zł zamiast 105,00 zł lub ( CEA, PSA, CA 19-9 ) dla mężczyzny w kwocie 37,00 
zł zamiast 97,00 zł.  
  

  
Rozdział V  

Warunki korzystania z promocji:  
  
Warunkiem skorzystania z promocji jest wykonanie kolonoskopii i posiadanie oryginalnych 
pakietów rabatowych(kuponów) oraz przekazanie ich jednorazowo w trakcie realizacji. 
Pakietów rabatowych nie można sumować z innymi zniżkami, które przysługują pacjentowi. 
Pakiety są ważne do 30 kwietnia 2018r.  
  

  
Rozdział VI  

Czas trwania promocji :  
  

Promocja trwa od dnia 17.10.2017r. do 31.03.2018r. 
  

  
Rozdział VII   

Postanowienia końcowe:  
  
Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 17.10.2017r. 
Regulamin obowiązuje przez czas trwania promocji.  
 

  
  


