
 
 
 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ  
 

 
1. Regulamin Karty Podarunkowej jest dokumentem zawierającym zasady obowiązujące pomiędzy 

Użytkownikiem, a Wystawcą karty. 
 
2. Wystawcą Karty Podarunkowej CM PROF-MED jest Centrum Medyczne PROF-MED Sp. z o. o. z siedzibą 

główną we Włocławku, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek. 
 
3. Użytkownikiem Karty Podarunkowej jest osoba, która ją posiada. 
 

4. Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach Karty Podarunkowej jest uprzednie ustalenie 
terminu w recepcji siedziby CM PROF-MED przy ul. Toruńskiej 222 lub telefonicznie pod numerem telefonu                      
54 237 23-19. 

 
5. Warunkiem skorzystania z usług medycznych, do których upoważnia Karta, jest okazanie jej wraz z dowodem 

tożsamości przez użytkownika w recepcji placówki przed dokonaniem rejestracji na usługę. 
 
6. Karta upoważnia do jednorazowego skorzystania z usług medycznych na niej wymienionych. 
 
7. Przy wykonaniu ostatniej usługi z Karty Podarunkowej Karta Podarunkowa CM PROF-MED traci ważność i 

zostaje w recepcji. 
 
8. KARTY PODARUNKOWE: 
 

1) Karta „Porada u specjalisty” obejmuje: 

 
jednorazową indywidualną konsultację z lekarzem specjalistą, do wyboru:  
 

 Endokrynolog 
 Kardiolog + EKG przed wizytą 
 Okulista 
 Neurolog 
 Ortopeda 
 Reumatolog 

 
Cena: 100 zł 

 
2) Karta „Przegląd zdrowia” obejmuje: 

 
jednorazową indywidualną konsultację lekarską i badania laboratoryjne: 
 

 Morfologia 
 lipidogram 
 mocz 
 glukoza 
 

Cena: 100 zł 
 

 
3) Karta „Rehabilitacja - Masaż” obejmuje: 

 
 2 masaże – każdy po 30 minut. 
 

Cena: 80 zł 
 

 5 masaży – każdy po pół godziny  

 
Cena: 180 zł 



 
 

 
9. Karty podarunkowe można nabyć w placówkach CM PROF-MED przy ul. Toruńskiej 222 i ul. Polnej 26. 

 
10. Karty Podarunkowe CM PROF-MED nie są kartami płatniczymi. 

 
11. Termin ważności Karty Podarunkowej upływa 6 miesięcy od daty jej nabycia. 

 
12. W przypadku nie wykorzystania usług medycznych z Karty Podarunkowej przed upływem terminu 

ważności Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych. 
 

13. Usługi medyczne z Karty Podarunkowej nie podlegają wymianie na gotówkę lub na inne usługi 
medyczne. 

 

14. CM PROF-MED nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub 
uszkodzone po ich wydaniu Użytkownikowi. 

 
15. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec 

Wystawcy żadne roszczenia. 
 

16. Informacje związane z funkcjonowaniem Kart Podarunkowych można uzyskać w siedzibach CM PROF-
MED Sp. z o. o. 

 
17.  Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych można przesyłać na adres: 

magdalena.kletkiewicz@cmprofmed.pl 
 

18. Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej CM PROF-MED dostępny jest na stronie internetowej 
www.cmprofmed.pl 
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          Data i podpis klienta       

mailto:magdalena.kletkiewicz@cmprofmed.pl
http://www.cmprofmed.pl/

