REGULAMIN SPRZEDAŻY
PAKIETÓW GINEKOLOGICZNO-ENDOKRYNOLOGICZNYCH
(dalej jako „Regulamin”)
§1
Słownik pojęć
Realizator usług – Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 19/517, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000491764 (dalej jako „Babka Medica”),
Usługi medyczne – usługi mieszczące się w ofercie Realizatora usług, realizowane zgodnie z
obowiązującym cennikiem w ramach proponowanych pakietów usług,
Nabywca usługi – pacjent indywidualny, wyrażający chęć korzystania z Usług medycznych
zawartych w pakietach ginekologiczno-endokrynologicznych.
§2
Rodzaje Pakietów Usług medycznych
Niniejszy Regulamin jest wiążący dla następujących pakietów usług realizowanych przez Babka
Medica:
1. FAZA I – diagnostyczny pakiet ginekologiczno-endokrynologiczny w cenie 510 zł
2. FAZA II – diagnostyczny pakiet ginekologiczno-endokrynologiczny w cenie 280 zł
§3
Miejsce realizacji usługi
Miejscem realizacji usług wykupionych w ramach wskazanych w § 2 powyżej pakietów jest
placówka medyczna Realizatora usług – przychodnia Babka Medica NZOZ – ul. Słomińskiego
19/517, 00-195 Warszawa.
§4
Szczegółowy zakres Pakietów Usług
1. Pakiet ginekologiczno-endokrynologiczny FAZA I
Lp.

1

Nazwa usługi

Ilość usług

1

Anty- TG

1

2

Anty- TPO

1

3

DHEA SO4

1

4

Androstendion

1

5

Estradiol

1

6

FSH

1

7

LH

1

8

TSH

1

Lp.

Nazwa usługi

Ilość usług

9

Kortyzol

1

10

Prolaktyna

1

11

SHGB

1

12

Testosteron

1

13

FT4 (tyroksyna wolna)

1

14

17 - hydroksyprogesteron

1

15

USG ginekologiczne TV

1

2. Pakiet ginekologiczno-endokrynologiczny FAZA II
Lp.

Nazwa usługi

Ilość usług

1

Progesteron

1

2

Prolaktyna

1

3

Test obciążenia glukozą (3 pkt, 75g)

1

4

Insulina - po obciążeniu 75g

1

5

USG ginekologiczne TV

1

§5
Ogólne zasady korzystania z Pakietów
1. Warunkiem skorzystania z wybranego Pakietu jest dokonanie płatności z góry za wybrany
Pakiet, zapoznanie się oraz akceptacja treści niniejszego Regulaminu poprzez złożenie pod
nim czytelnego podpisu.
2. Pakiet można wykorzystać w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu.
3. USG ginekologiczne w ramach wykupionego Pakietu realizowane będzie przez lekarza
wybranego samodzielnie przez Pacjenta.
4. W ramach wykupionego pakietu przyjmują następujący lekarze:
• dr Artur Drobniak
• dr Ewa Rudnicka
• dr Katarzyna Suchta
5. USG ginekologiczne realizowane jest po uprzedniej rezerwacji terminu.
6. Niezrealizowane usługi medyczne wchodzące w skład Pakietu nie mogą być zamieniane na
inne usługi medyczne.
7. Niezrealizowane usługi medyczne wchodzące w skład Pakietu nie mogą być zamieniane na
środki pieniężne.
§6
Zasady płatności
1. Płatności za wybrany Pakiet dokonuje się w całości przed realizacją pierwszej usługi
pakietowej w Recepcji Przychodni Babka Medica lub przelewem w przypadku zakupu
2

online.
2. Babka Medica nie uwzględnia wniosków o możliwość dokonania spłaty ratalnej.
§7
Uwagi i reklamacje
1. Reklamacje związane z wykupionym Pakietem należy zgłaszać na piśmie w maksymalnym
terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
2. Reklamacje związane z realizacją wybranego Pakietu będą rozpatrywane przez Babka
Medica w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpłynięcia wszystkich danych oraz
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Przychodnia Babka Medica,
ul. Słomińskiego 19/517, 00-195 Warszawa.
§8
Ochrona danych osobowych
Babka Medica w pełni respektuje prawa Klientów do prywatności oraz uprawnienia przysługujące
Klientom na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
§9
Postanowienia końcowe
1. Babka Medica zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmian
postanowień istotnych, w tym przede wszystkim zmian w przedmiocie przysługujących w
ramach poszczególnych Pakietów usług oraz ich wymiaru ilościowego, zmiana Regulaminu
wymaga zgody Klienta wyrażonej na piśmie.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia lub w
sytuacji wskazanej w zdaniu drugim ustępu 1 powyżej w dniu dokonania akceptacji przez
Klienta zmian wprowadzonych przez Babka Medica.
3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z dokonania zakupu któregokolwiek z Pakietów usług
nie mogą być przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie.

……………………………..
miejscowość, data
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….……………………….
podpis Klienta

