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REGULAMIN 

WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY STAŁEGO PACJENTA 

OSTEODEX Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO 

PACJENTA wystawionej przez OSTEODEX Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

ul. Grunwaldzka 30, 33-300 Nowy Sącz dawniej OSTEODEX Centrum Wielospecjalistyczne. 

2. Wydana KARTA STAŁEGO PACJENTA daje jej użytkownikowi prawo do zniżki przy zakupie 

usług medycznych określonych w niniejszym REGULAMINIE. 

3. Rodzaje badań diagnostycznych  i usług objętych zniżką (wyłączność stanowią usługi w 

PAKIECIE): 

 Konsultacja lekarza specjalisty 

 Konsultacja dietetyka 

 Badanie densytometryczne 

 USG 

 USG Doppler 

 Kapilaroskopia 

 Holter EKG, Holter RR 

 Pole Widzenia 

 Tonometria, Pachymetria 

 OCT 

§ 2 

1.  Posiadaczem KARTY STAŁEGO PACJENTA może zostać: 

a) Pacjent, który okaże dowód zakupu w OSTEODEX usług medycznych, na łączną 

kwotę 250,00 PLN z ostatnich 6 miesięcy. 

b) Pacjent, którego dane znajdują się w bazie OSTEODEX i w ciągu ostatniego roku 

korzystał prywatnie co najmniej 2 razy z usług w OSTEODEX we wskazanym 

zakresie: 

 Wizyta u specjalisty 

 Wizyta + USG 

 Zabieg operacyjny 

 Badania diagnostyczne 



Regulamin wersja IV z dnia 01.09.2020 

2 

§ 3 

Zasady wydawania i korzystania z KARTY STAŁEGO PACJENTA 

1. Karta wydawana jest po spełnieniu jednego z warunków wynikających z § 2. 
2. Personalizacja karty polega na przypisaniu w systemie informatycznym OSTEODEX numeru 

znajdującego się na karcie konkretnemu Pacjentowi uprawnionemu do korzystania  
z karty. 

§ 4 

Korzyści wynikające z posiadania KARTY STAŁEGO PACJENTA 

1. Posiadacz Karty uprawniony jest do zakupu w OSTEODEX usług medycznych wskazanych  

w § 1 pkt. 3 z 10 % upustem cenowym. 

2. Karta zostaje wydana na czas nieokreślony. 

§ 5 

Postanowienia Końcowe 

1. Zniżka wynikająca z posiadania Karty nie łączy się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi 

jak również ofertami specjalnymi (Pakietami) skierowanymi do ogółu Pacjentów. 

2. Posiadacz Karty sam wybiera korzystniejszą dla niego formę zakupu. 

3. Pacjent umówiony na konsultację, badanie diagnostyczne  przez firmę Kliniki.pl, nie może 

skorzystać z rabatu wynikającego z posiadania karty. 

4. Pacjent korzystający ze zniżek wynikających z posiadanego pakietu medycznego  

w ramach umowy z firmą ubezpieczeniową, nie może skorzystać z rabatu wynikającego  

z posiadania karty. 

5. W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie. 

6. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację nr Karty nie będzie 

honorowana. 

7. OSTEODEX Centrum Medyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. 

Aktualny Regulamin znajduje się w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej 

www.osteodex.pl. 

8. OSTEODEX ma prawo do wycofania się z przedmiotowej akcji i zaprzestania honorowania 

wydanych kart w trybie 30 dni od ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej lub 

na tablicy ogłoszeń. 

9. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie spółki lub na stronie 

internetowej.  

http://www.osteodex.pl/

