
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO 
Karta Rabatowa DP MED 

 
 
 
 
 

I. STRONY PROGRAMU
1. Organizatorem Programu Rabatowego „Karta Rabatowa DP MED” jest firma DP MED Sp. z      
      o.o. z siedzibą w Jabłonnie, ul. Modlioska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
      prowadzonego SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

      KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,  pod numerem KRS 0001028779, zwana dalej 

      „Organizatorem” lub „Centrum Medyczne DP MED”

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Programu Rabatowego „Karta 
Rabatowa DP MED” obowiązującego wyłącznie w placówce własnej Organizatora w

 Jabłonnie, ul. Modlioska 49, 
05-110 Jabłonna.

 

 

II. NABYCIE UPRAWNIEO DO KARTY RABATOWEJ 
Uprawnienia do Karty Rabatowej DP MED nabywają: 

 

1. Pacjenci Centrum Medycznego DP MED lub ich krewni w linii prostej (tj. 
rodzice, dziadkowie, dzieci). 

2. Inne osoby na warunkach uznaniowych, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody 
przez Zarząd lub Dyrekcję Centrum Medycznego DP MED, na objęcie tych osób 
Programem Rabatowym "Karta Rabatowa DP MED".  

3. Program Rabatowy jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, 
będących konsumentami 
w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwanych dalej „Uczestnikami”.  

4. W ramach Programu Rabatowego Uczestnicy mogli uzyskad „Kartę Rabatową DP MED” 
do dnia 
31 grudnia 2014. 

5. Uczestnicy mogą uzyskad „Kartę Rabatową DP MED” również na warunkach 
uznaniowych, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zarząd Organizatora na 
objęcie tych osób Programem Rabatowym.  

6. „Karta Rabatowa DP MED” wydawana jest przez pracowników rejestracji Organizatora 
na wniosek uprawnionego Uczestnika. 

7. „Karta Rabatowa DP MED” ważna jest do dnia 31 grudnia 2018.



 

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ  
1. „Karta Rabatowa DP MED” jest dokumentem uprawniającym do 8% zniżki wyłącznie 

osoby wskazane 
w pkt II. ppkt 1. i 2. niniejszego Regulaminu. 

2. Zniżki wynikające z Programu „Karta Rabatowa DP MED” są imienne i przypisane 
do Posiadacza Karty lub do jego krewnych w linii prostej mogących potwierdzid 
stopieo pokrewieostwa odpowiednim dokumentem.  

3. „Karta Rabatowa DP MED” jest wydawana przez pracowników rejestracji Organizatora 
przy okazji korzystania z usług medycznych na terenie placówki własnej Centrum 
Medycznego  
DP MED, na wniosek uprawnionego Uczestnika.  

4. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym przekazuje swoje dane osobowe oraz wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu prawidłowej 
realizacji Programu Rabatowego „Karta Rabatowa DP MED” oraz do celów 
marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz.U. z 2016, poz.922). 

5. Warunkiem skorzystania ze zniżki, do której uprawnia Program Rabatowy „Karta 
Rabatowa DP MED” jest okazanie Karty Rabatowej pracownikowi rejestracji w Centrum 
Medycznym DP MED przed dokonaniem zapłaty za usługi.  

6. Posiadacz „Karta Rabatowa DP MED” może zostad poproszony o okazanie 
dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia jego tożsamości. 

7. Karta Rabatowa może byd używana wyłącznie w celu oraz na warunkach zawartych 
w Regulaminie Programu Rabatowego „Karta Rabatowa DP MED”. 

8. „Karta Rabatowa DP MED” upoważnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 
8% ceny sprzedaży w przypadku zakupu usług medycznych świadczonych przez 
Centrum Medyczne DP MED z wyłączeniem wszystkich szczepieo i innych procedur 
podania leku/środka/roztworu dożylnie , podskórnie lub doustnie. 

9. Bonifikata udzielona na podstawie „Karty Rabatowej DP MED” nie łączy się z innymi 
promocjami obowiązującymi równolegle, a rabaty przysługujące z różnych źródeł 
nie podlegają sumowaniu.  

10. „Karta Rabatowa DP MED” nie jest honorowana w przypadku uiszczania opłat 
będących wynikiem współpłacenia za usługę Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 

11. Dokonywanie zakupu usług medycznych przy użyciu „Karty Rabatowej DP MED” 
oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 

12. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym oraz 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu prawidłowej 
realizacji Programu Rabatowego „Karta Rabatowa DP MED” oraz do celów 
marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn.:Dz.U. z 2016, poz.922). 

13. W przypadku zastrzeżeo oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności „Karty 
Rabatowej DP MED” lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami Regulaminu, 
Organizator ma prawo odmówid udzielenia rabatu i zatrzymad Kartę Rabatową do 
czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów Karta zostanie 
unieważniona i zniszczona. 



 

III. WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU 
1. Karta rabatowa jest ważna 3 miesiące od pierwszej umówionej wizyty.  
2. Organizator ma prawo do zakooczenia Programu Rabatowego „Karta Rabatowa DP MED” 

w każdej chwili bez podania przyczyny. W przypadku zakooczenia Programu wszystkie 
wydane Karty ulegają unieważnieniu.  

3. „Karta Rabatowa DP MED” nie jest kartą kredytową, bankomatową, ani też nie 
zastępuje żadnej formy płatności. 

4. Pieniężna kwota rabatu udzielana Uczestnikowi w ramach Programu Rabatowego 
„Karta Rabatowa DP MED” nie może byd wymieniana na gotówkę. 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego 
Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego 
postanowieo. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma 
w każdym czasie prawo zwrócid się 
do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowieo.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszelkie sprawy wynikające z tytułu wzajemnych zobowiązao związanych z niniejszą 
promocją konsumencką będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu 
na siedzibę Organizatora.  

8. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie dpmed.pl. 
 

 

IV. POSTANOWIENIA KOOCOWE  
1. W przypadku zniszczenia, kradzieży, lub zagubienia Karty Rabatowej, istnieje możliwośd 

wystąpienia do Centrum Medycznego DP MED o wydanie duplikatu Karty Rabatowej. 

 
2. Wystąpienie o wydanie duplikatu karty powinno byd złożone w formie elektronicznej lub 

na piśmie pod adresem info@dpmed.pl lub Centrum Medyczne DP MED ul. Modlioska 49, 
05-110 Jabłonna,  
z danymi zawierającymi imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu oraz adres, na który 

należy wysład kartę. 
 
3. Centrum Medyczne DP MED zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w 

treści regulaminu. 

mailto:info@dpmed.pl

