Regulamin promocji kupony rabatowe
Centrum Medycznego „Luxmed” sp. z o.o. w Lublinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa osoby uprawnione, zakres, warunki korzystania, miejsce i czas
trwania promocji oraz zasady korzystania z kuponów rabatowych wyemitowanych w ramach
akcji promocyjnej.
Niniejsza promocja obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem rabatów
kwotowych zamieszczonych we wskazanych kuponach w zakresie wskazanym w Rozdziale
IV Regulaminu.
Użyte w regulaminie określenie kupony rabatowe oznaczają kupony rabatowe drukowane
przez Luxmed w okresie od 01.12.2016 r. do odwołania.

Rozdział II
Osoby uprawnione do korzystania z promocji:
Osobami uprawnionymi do otrzymania kuponów rabatowych są pacjenci, którzy wykonają
kolonoskopię w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego Ministerstwa
Zdrowia lub w ramach projektu unijnego „Zwiększenie ilości badań kolonoskopowych wśród
pacjentów kwalifikujących się do objęcia programem profilaktyki raka jelita grubego” lub
wykonają mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi. Posiadacz kuponu staje się osobą uprawnioną do korzystania z promocji.

Rozdział III
Miejsce wykonywania usług:
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych objętych promocją są:
• Lublin, ul. Zwycięska 6a
• Lublin, ul. Królewska 11
• Lublin, ul. Koncertowa 4d
• Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
• Lublin, ul. Krasińskiego 2
• Biłgoraj, ul. Kościuszki 50
• Chełm, ul. Plac Kupiecki 12
• Zamość, ul. Spadek 41
• Kraśnik, ul. Lubelska 56A
• Krasnystaw, ul. Czysta 3

Rozdział IV
Zakres promocji:
Każdy pacjent, który wykona kolonoskopię w ramach Programu Badań Przesiewowych raka
jelita grubego Ministerstwa Zdrowia lub w ramach projektu unijnego „Zwiększenie ilości
badań kolonoskopowych wśród pacjentów kwalifikujących się do objęcia programem
profilaktyki raka jelita grubego” lub mammografię w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi otrzymuje trzy imienne jednorazowe kupony rabatowe
uprawniające do wykonania w promocyjnej cenie pakietów badań:
1) Kupon nr 1 uprawnia do skorzystania z dowolnej wizyty lekarskiej (z wyłączeniem
porad profesorskich) lub dowolnego badania usg lub dopplera jednej kończyny dolnej
w cenie 50zł (zamiast 120zł). Do wyboru jedna z wymienionych usług.
2) Kupon nr 2 uprawnia do wykonania badań laboratoryjnych (morfologia, próby
wątrobowe, analiza moczu, lipidogram, glukoza) w cenie 50zł (zamiast 107zł).
3) Kupon nr 3 uprawnia do wykonania badań laboratoryjnych (CEA,Ca 125, Ca 15-3)
kobiety lub ( CEA, PSA, CA 19-9 ) mężczyźni w kwocie 50zł (zamiast 108zł).

Rozdział V
Warunki korzystania z promocji:
Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie oryginalnych kuponów rabatowych
i przekazanie ich w trakcie realizacji.
Kuponów rabatowych nie można sumować z innymi zniżkami, które przysługują pacjentowi.
Kupony są ważne 3 miesiące od daty wydania.

Rozdział VI
Czas trwania promocji:
Promocja trwa od dnia 01.12.2016 r. do dnia odwołania.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe:
Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.12.2016 r.
Regulamin obowiązuje przez czas trwania promocji.
Terminy wizyt należy rezerwować odpowiednio wcześniej; telefonicznie pod numerem
telefonu: 81 5323711, przez internet lub osobiście w Działach Obsługi Pacjenta właściwych
dla poszczególnych placówek Luxmed.

Lublin, dnia 01.12.2016

