
 
 

 
Regulamin 

sprzedaży kwotowych pakietów Centrum Medycyny Estetycznej 
„Kupując serię zabiegów płacisz mniej”, wersja 2/2020 

  

§ 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy pakietu usług medycyny estetycznej 
pod nazwą „Kupując serię zabiegów płacisz mniej”. Sprzedawcą pakietu jest Centrum Medyczne Damiana Holding sp. 
z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000189581, zwana dalej CMD.  

§ 2. Przez zakup pakietu kupujący nabywa prawo do korzystania z usług zakładu leczniczego pod nazwą „Centrum 
Medycyny Estetycznej”, przy ul. Placu Konesera 10a w Warszawie, za zniżką w stosunku do ceny cennikowej CMD.  

§ 3. 1. Kupujący może kupić następujące pakiety różniące się zawartością, liczbą zabiegów, okresem obowiązywania 
oraz ceną według następującej tabelki. 

Nazwa 

rodzajowa 

pakietu 

Liczba 

zabiegów w 

pakiecie 

Okres 

obowiązywania 

(w miesiącach) 

Cena 

pakietu 

(w zł) 

Różnica 

w stosunku do ceny cennikowej 

(w zł) 

 

Karboksyterapia  

  

5  

12 

1.125 -125 

10 2.125 -375 

15 2.813 -937 

OXYGENEO Basic  5  

2 

 

900 -100 

OXYGENEO Complex  5 1.125 -125 

OXYGENEO Premium  5 1.440 -160 

 

Endermologia  

 

3 1 660 -190 

6 2 1.350 -150 

10 4 2.100 -400 

 

Lampy LED  

 

5  

12 

360 -40 

10 640 -160 

15 900 -300 

Q-Switch nieablacyjny - 
twarz 

3 12 2.160 -540 

Mikronakłuwanie skóry 
twarzy  

3  

12 

1.890 -180 

5 2.980 -470 

 

2. W przypadku pakietu Endermologia kostium Endermowear (jedną sztukę) dostarcza CMD bez dodatkowej 
odpłatności.  

§ 4. Pakiet można nabyć w placówce CMD albo w sklepie internetowym CMD, zgodnie z postanowieniami 
regulaminu tego sklepu (zakup online). 

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



2. Zakup online możliwy jest po akceptacji tekstu niniejszego regulaminu za pomocą zaznaczenia odpowiedniej 
kratki. 

§ 6. 1. Przy zawarciu umowy w placówce CMD kupujący podpisze dwa egzemplarze potwierdzenia zakupu według 
wzoru znajdującego się w załączniku nr 1.  

2. W przypadku zakupu online, podpisanie potwierdzenia zakupu nastąpi w placówce CMD przed realizacją pierwszej 
usługi w ramach pakietu. 

§ 7. 1. Rozpoczęcie korzystania z pakietu przez kupującego może nastąpić natychmiast po zapłacie ceny zakupu.  

2. W przypadku zakupu online możliwość korzystania z pakietu powstaje po upływie trzech dni roboczych 
następujących po dacie płatności. 

3. W celu korzystania z pakietu kupujący powinien zapisać się na zabieg telefonicznie pod numerem 602 300 011 lub 
osobiście w Centrum Medycyny Estetycznej. 

4. Kupujący obowiązany jest podpisać pisemne oświadczenie o udzieleniu zgody na wykonanie zabiegu zawartego w 
pakiecie.  

§ 8. Z pakietu można korzystać w okresie obowiązywania liczonego od daty zakupu. Po upływie tego terminu środki 
niewykorzystane w ramach pakietu nie podlegają zwrotowi.  

§ 9. W przypadku, gdy występują przeciwwskazania medyczne 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 cennika 
CMD. Decyzję o dokonaniu zwrotu podejmuje Kierownik Centrum Medycyny Estetycznej w terminie 30 (trzydziestu) 
dni roboczych od daty przedstawienia stosownej dokumentacji medycznej. 

§ 10. 1. Informacje dotyczące produktu są dostępne na stronie www.damian.pl pod numerem telefonu (22) 566 22 
22 oraz w recepcjach placówek CMD.  

2. Aktualny cennik CMD dostępny jest w recepcji Centrum Medycyny Estetycznej.  

§ 11. Reklamacje należy kierować na adres: reklamacje@damian.pl lub na pisemnie na adres Centrum Medycyny 
Estetycznej. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania. Termin ten nie 
biegnie, jeśli skarżący nie wykazał umocowania 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.  

  

http://www.damian.pl/
mailto:reklamacje@damian.pl


Załącznik nr 1 

Potwierdzenie  

zakupu pakietu „Kupując serię zabiegów zapłacisz mniej” 

 

Nazwa rodzajowa pakietu Liczba zabiegów 

Karboksyterapia* 5* 10* 15* 

OXYGENEO (Basic, Complex, 
Premium)* 

5* 

Endermologia* 3* 6* 10* 

Lampy LED* 5* 10* 15* 

Pakiet Q-Switch nieablacyjny – 
twarz* 

3* 

Mikronakłuwanie skóry twarzy* 3* 5*  

 

*niepotrzebne skreślić 

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

Kupujący:  

Imię i nazwisko: 

 

PESEL albo data urodzenia:  

 

Numer MRN: 

Adres zamieszkania: 

 

 

Kupujący niniejszym potwierdza, że przed wykupieniem pakietu otrzymał egzemplarz Regulaminu 
sprzedaży pakietów Centrum Medycyny Estetycznej „Kupując serię zabiegów płacisz mniej”, wersja 
2/2020.  

 

………………………………………     ………………………………………. 

Data i podpis kupującego     Podpis pracownika recepcji 


