
NAZWA RODZAJOWA PAKIETU LICZBA ZABIEGÓW (SESJI)

masaż suchy częściowy 10*

fala uderzeniowa 5*

masaż relaksacyjny 10*

masaż relaksacyjny częściowy 10*

masaż suchy całkowity 10*

masaż suchy twarzy 10*

______________________________ 
DATA I PODPIS KUPUJĄCEGO

______________________________ 
PODPIS PRACOWNIKA RECEPCJI

_______________________________________________________________________________________________ 
IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO

_______________________________________________________________________________________________ 
ADFRES ZAMIESZKANIA

____________________ 
PESEL LUB DATA URODZENIA

____________________ 
TELEFON KONTAKTOWY

____________________ 
NUMER MRN

Kupujący niniejszym potwierdza, że przed wykupieniem pakietu otrzymał egzemplarz Regulaminu sprzedaży pakietów 
rehabilitacyjnych „Kupując serię zabiegów zapłacisz mniej”, wersja 1/2020.

Sprzedawca: 
Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa

Kupujący:

*niepotrzebne skreślić
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§ 1. Niniejszy regulamin określa prawa I obowiązki kupującego oraz sprzedawcy pakietu rehabilitacyjnego pod nazwą „Ku-
pując serię zabiegów płacisz mniej”. Sprzedawcą pakietu jest Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z  o. o. z  siedzi-
bą w  Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46,02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000189581.

§ 2. Przez zakup pakietu osoba dorosła, zwana dalej kupującym, nabywa prawo do korzystania z usług przychodni reha-
bilitacyjnej przy ui. Cybernetyki 7b lub ul. Nowolipie 18 w Warszawie, zwanej dalej przychodnią rehabilitacyjną, po cenie 
obniżonej w stosunku do ceny cennikowej sprzedawcy. Obniżka stanowi równowartość ceny cennikowej jednego zabiegu 
(sesji).

§ 3. Kupujący może kupić następujące pakiety różniące się zawartością oraz ceną według następującej tabelki.

§ 4. Przed zakupem pakietu kupujący otrzyma tekst niniejszego regulaminu za pokwitowaniem.

§ 5. Przy zawarciu umowy kupujący podpisze dwa egzemplarze potwierdzenia zakupu.

§ 6. 1. Rozpoczęcie korzystania z pakietu przez kupującego może nastąpić natychmiast po zapłacie ceny zakupu.
2. W przypadku zakupu oniine możliwość korzystania z pakietu powstaje po upływie trzech dni roboczych następują-

cych po dacie płatności.
3. W celu korzystania z pakietu kupujący powinien zapisać się na zabieg teiefonianie dzwoniąc pod numer 22 566 22 22 

lub w osobiście w przychodni rehabilitacyjnej przy ui. Cybernetyki 7b lub ul. Nowolipie 18.

4. Do zabiegu fali uderzeniowej potrzebne jest skierowanie lekarskie. W braku skierowania kupujący powinien odbyć kwal-
ifikację, na którą umawia się pod numerem telefonu 22 566 22 22 lub osobiście w przychodni rehabilitacyjnej. Kwalifikację 
przeprowadza lekarz rehabilitacji.

§ 7. Z pakietu można korzystać w okresie 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie tego terminu pakiet wygasa.

§ 8. W przypadku, gdy występują przeciwwskazania medyane do wykonania zabiegu objętego pakietem, kupujący może 
zwrócić pakiet, przedstawiając dowód w postaci zaświadczenia lekarskiego lub innej dokumentacji medycznej. Kupujący 
otrzyma wówczas zwrot uiszczonej ceny, pomniejszonej o  koszt wykorzystanych zabiegów według aktualnego cennika 
sprzedawcy. Decyzją o dokonaniu zwrotu podejmuje kierownik przychodni rehabilitacyjnej w terminie 30 dni roboczych od 
daty przedstawienia stosownej dokumentacji medycznej. Prawo do zwrotu wygasa, jeśli wniosek kupującego nie zostanie 
złożony w ciągu jednego miesiąca od wygaśnięcia pakietu.

§ 9. Informacje dotyaące pakietu dostępne są na stronie www.damian.pl pod numerem telefonu 22 566 22 22 oraz w recep-
cjach placówek sprzedawcy.

§ 10. Reklamacje należy kierować na adres: reklamacje@damian.pl lub pisemnie na adres przychodni rehabilitacyjnej. Rekla-
macja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten nie biegnie, jeśli skarżący nie wykazał umoco-
wania do działania w imieniu kupującego lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji. W takim 
wypadku zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji. Termin ten rozpocznie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez 
skarżącego.
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PEŁNA NAZWA PAKIETU ILOŚĆ SESJI CENA PAKIETU (W ZŁ)
RÓŻNICA W STOSUNKU DO 
CENY CENNIKOWEJ (W ZŁ)

masaż suchy częściowy 10* 990 -110

fala uderzeniowa 5* 360 -90

masaż relaksacyjny 10* 1.665 -180

masaż relaksacyjny częściowy 10* 990 -110

masaż suchy całkowity 10* 1.800 -200

masaż suchy twarzy 10* 990 -110
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