REGULAMIN SPRZEDAŻY
PAKIETÓW GINEKOLOGICZNYCH W PRZYCHODNI BABKA MEDICA
(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 usługi, realizowane zgodnie z obowiązującym
cennikiem w ramach proponowanych pakietów usług,
Nabywca usługi – pacjent indywidualny, wyrażający chęć korzystania z Usług medycznych.
§2
Rodzaje Pakietów Usług medycznych oferowanych przez Babka Medica
Niniejszy Regulamin jest wiążący dla następujących pakietów usług realizowanych przez Babka Medica:
Pakiet ginekologiczny, podstawowy - w cenie 260,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)
§3
Miejsce realizacji usługi
Miejscem realizacji usług wykupionych w ramach wskazanych w § 2 pakietów jest placówka medyczna
Realizatora usług – Przychodnia Babka Medica – ul. Słomińskiego 19/517, 00-195 Warszawa.

§4
Szczegółowy zakres Pakietów Usług

1. Pakiet GINEKOLOGICZNY – podstawowy
Lp.

Nazwa usługi

Ilość usług

1

Konsultacja ginekologiczna

1

2

USG ginekologiczne

1

3

15% zniżki na 10 dowolnie wybranych badań z puli badań pakietu
ginekologicznego

1

1

Pula badań pakietu ginekologicznego:
Rozmaz krwi
Kwas moczowy
Czas trombinowy
Mocznik
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
Wapń całkowity
Kreatynina
Magnez
PT (INR)
OB
Potas
Sód
GGTP
Glukoza
Fibrynogen
Prolaktyna
APTT
Wymaz z pochwy tlenowo +mykologia(pakiet)
Mocz- badanie ogólne
Morfologia krwi pełna
Testosteron
ALT
AST
Anty- TPO
Żelazo
Bilirubina całkowita
CEA
CRP, ilościowo
LH
Estradiol
Progesteron
FSH
FT3 (trójjodotyronina wolna)
HIV Ag/Ab(Combo)
Androstendion
FT4 (tyroksyna wolna)
HBS antygen
Grupa krwi
TSH
HCV, przeciwciała
Lipidogram (CHOL,HDL, LDL,TG)
Anty- TG
HBS, przeciwciała
Cytologia klasyczna
Wymaz z kanału szyjki tlenowo+ beztlenowo+ mykologia(pakiet)
CA 72-4
CA 15-3
CA 19-9
Ca-125
Ferrytyna
Witamina D3 metabolit 25 (OH)

2

§5
Ogólne zasady korzystania z Pakietów
1.

2.

3.
4.

5.

Warunkiem korzystania z wybranego Pakietu ginekologicznego - podstawowego, jest dokonanie
płatności z góry za wybrany Pakiet, zapoznanie się z jego treścią oraz akceptacja treści niniejszego
Regulaminu poprzez złożenie pod nią czytelnego podpisu.
Usługi z wybranego pakietu należy wykorzystać w okresie do 3 miesięcy od daty wykupienia
Pakietu. Pacjent, który nie wykorzysta usług wykupionych w ramach pakietu w terminie 3 miesięcy
od jego zakupu, nie ma prawa do zwrotu kosztów niewykorzystanych usług.
Usługi, zawarte w Pakiecie nie są wymienialne na inne usługi.
Konsultacje i badania USG w ramach wykupionego Pakietu, realizowane będą przez lekarzy
wybranych przez Pacjenta.
Konsultacje ginekologiczne i badania USG realizowane są po uprzedniej rezerwacji terminu.

§6
Zasady płatności
1.
2.

Płatność za wybrany Pakiet dokonuje się w całości, przed realizacją pierwszej usługi pakietowej,
w Recepcji Przychodni Babka Medica.
Babka Medica nie uwzględnia wniosków o możliwość dokonania spłaty ratalnej.

§7
Uwagi i reklamacje
1.
2.

Reklamacje związane z wykupionym Pakietem należy zgłaszać pisemnie w terminie 14 dni od dnia
zajścia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
Reklamacje związane z realizacją wybranego Pakietu będą rozpatrywane przez Babka Medica w
terminie 14 (czternastu) dni, od dnia wpływu 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.

2.

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
pisemnej zgody Klienta.
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
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3.

wprowadzonych przez Babka Medica.
Uprawnienia wynikające z dokonania zakupu wybranego pakietu usług nie mogą być przeniesione
na osoby trzecie.

___________________________
miasto, data, podpis Klienta
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