REGULAMIN PROGRAMU – „Życie bez okularów. Wizyta kwalifikacyjna u lekarza
okulisty, w cenie zabiegu laserowej korekcji wzroku.”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Organizatorem Programu pod nazwą „Życie bez okularów. Wizyta kwalifikacyjna u lekarza
okulisty w cenie zabiegu laserowej korekcji wzroku”, zwanym dalej „Programem” jest spółka
Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskiej 96 zwana dalej „Medicover”.
Program dotyczy usług realizowanych w Szpitalu Medicover, Al. Rzeczypospolitej 5.

CZAS TRWANIA PROGRAMU
§2
Program rozpoczyna się 10 września 2019 r. i trwa do dnia 31 października 2019 r.
Medicover zastrzega sobie prawo przedłużenia Programu, a także jej skrócenia bez podania
przyczyny.
UCZESTNICY PROGRAMU
§3
Uczestnikami Programu, zwanymi dalej „Uczestnikami” mogą być wszyscy pacjenci w tym również
osoby nie posiadające stałej opieki medycznej w Medicover
Program skierowany jest do osób, których stwierdzona wada wzroku wynosi:
od -0,5 dioptrii do -10 dioptrii,
od +0,75 do +6 dioptrii
do +6 dioptrii astygmatyzmu
ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
§4
1. Uczestnik może skorzystać z programu, jeżeli termin realizacji jego usługi przypadnie na czas
trwania promocji, tj. do 31 października 2019 r.
Program polega na tym, że Uczestnik przystępujący do programu nabywa uprawnienia do
realizacji kwalifikacji lekarskiej do zabiegu laserowej korekcji wzroku w cenie zabiegu, pod
warunkiem wykonania laserowej korekcji wzroku w Szpitalu Medicover.
Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty kaucji za kwalifikację przed jej odbyciem. Warunkiem
uzyskania zwrotu kaucji za wizytę kwalifikacyjną jest podpisanie umowy na zabieg laserowej
korekcji wzroku w ciągu 14 dni od daty odbycia konsultacji. Koszt wizyty kwalifikacyjnej
odejmowany jest od ceny zabiegu laserowej korekcji wzroku, po podpisaniu umowy na zabieg.
W przypadku, gdy pacjent nie zostanie zakwalifikowany do zabiegu koszt kwalifikacji ponosi
pacjent.

2. Zniżki w ramach programu sumują się z rabatami przysługującymi z tytułu posiadanej
opieki medycznej w Medicover. Tj. 15% zniżki na kwalifikację lekarską oraz 15% na zabieg
laserowej korekcji wzroku. Kwota za kwalifikację odejmowana od zabiegu procedury
również zostaje pomniejszona o 15%.
3. Pacjent na wizytę kwalifikacyjną umawia się za pośrednictwem infolinii szpitalnej.
4. Zasady realizacji usługi określa każdorazowo umowa zawarta między stronami a Medicover.

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU
§5
Program realizowany jest w Klinice Chirurgii Okulistycznej w Szpitalu Medicover,
Al. Rzeczypospolitej 5 w Warszawie
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać wyłączenie do Działu Obsługi Klienta
Medicover (dok@medicover.pl). Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje treść niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Niniejszy regulamin jest dostępny
do wglądu w siedzibie Medicover .
Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Programu nie mogą naruszać praw nabytych przez
Uczestników Programu do chwili zakończenia Programu.
Wszelkie spory związane z niniejszym Programem rozstrzygane będą przez sądy właściwe
miejscowo dla siedziby Medicover.

