
 
 

 

Regulamin sprzedaży pakietu „Raport Zdrowia” Centrum Medycznego Damiana, wersja 1/2022 

§ 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy pakietu „Raport Zdrowia”, 
zwanego dalej pakietem. 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 Damiana. 

§ 2. 1. Przez zakup pakietu, kupujący nabywa prawo do skorzystania z usługi medycznej, tj. następujących 
badań laboratoryjnych: 

Białko ostrej fazy - CRP – ilościowo 

Morfologia pełna - analizator - krew 

Kreatynina – surowica 

Potas – surowica 

Sód – surowica 

Hormon tyreotropowy - TSH 

Cholesterol całkowity 

Trójglicerydy TG 

Glukoza na czczo we krwi żylnej 

Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) 

Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) 

2. Do wykonania badań laboratoryjnych nie jest wymagane skierowanie od lekarza. 

3. Czas oczekiwania na wynik badań (Raport Zdrowia) wynosi maksymalnie 3 dni robocze. 

4. Pakiet można wykorzystać w placówce Damiana innej niż centrum zdrowia psychicznego, centrum medycyny 
estetycznej i przychodnia rehabilitacyjna.  

5. Prawa z pakietu można wykonać w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.  

6. Pakiet nie podlega zwrotowi. 

§ 3. Zamiast kupującego, uprawnionym do skorzystania z pakietu może być osoba wskazana przez kupującego 
jako pacjent. Osobę tę wskaże kupujący przy zakupie pakietu.  

§ 4. Pakiet można nabyć w placówce Damiana albo za pośrednictwem platformy internetowej, na której 
Damiana pakiet oferuje (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. Przy zawarciu umowy w placówce Damiana kupujący podpisze potwierdzenie zakupu, które pozostanie w 
placówce sprzedawcy.  

§ 7. 1. Skorzystanie z pakietu może nastąpić natychmiast po zapłacie ceny zakupu, przy zachowaniu warunku, iż 
badania powinny być wykonane na czczo.  

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

§ 8. Wyniki badań wykonanych w ramach pakietu nie będą widoczne w systemie Damian online. 

§ 8. Reklamacje należy kierować na adres: reklamacje@damian.pl lub pisemnie na adres dowolnej placówki 
Damiana. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten nie biegnie, jeśli 
skarżący 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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Potwierdzenie zakupu pakietu „Raport Zdrowia” 

Dane Sprzedawcy:  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o.  

 ul. Wałbrzyska 46 

 02-739 Warszawa 

 

Dane Kupującego 

Imię i nazwisko 
 

 

PESEL/data urodzenia  

MRN  

Adres zamieszkania 
 

Telefon/e-mail: 

 

 

Dane osoby uprawnionej do skorzystania z pakietu 

Imię i Nazwisko:  

PESEL/data urodzenia:   

MRN  

Adres zamieszkania:  
 

 

Telefon/e-mail:   

 

Kupujący niniejszym potwierdza, że przed wykupieniem pakietu otrzymał egzemplarz Regulaminu 

sprzedaży pakietu „Raport Zdrowia” Centrum Medycznego Damiana, wersja 1/2022 

 

 

…………………………………………..     ………………………………………………… 
  Data i podpis kupującego           Podpis pracownika recepcji 


