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REGULAMIN SPRZEDAŻY  
PAKIET HASHIMOTO W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA”  

(dalej jako „Regulamin”) 
 

§ 1 
Słownik pojęć 

Realizator usług, organizator promocji – Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.  z siedzibą  
w Warszawie (01-004), przy ul. Żelazna 90, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000445779, posiadająca NIP: 527-01-04-746 oraz Regon 012103423. 
Usługi medyczne – usługi wchodzące w zakres oferty „Pakiet Hashimoto”, realizowane zgodnie  
z cennikiem obowiązującym w ramach promocyjnego pakietu.  
Nabywca usługi – pacjent indywidualny, zgłaszający chęć korzystania z Usług medycznych. 
 

 
§ 2 

Uczestnictwo w promocji 
W promocji Pakiet Hashimoto może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, zarówno kobieta jak  
i mężczyzna. 
 

§3 
  

Miejsce realizacji usługi 
Miejscem realizacji usług wykupionych w ramach Pakietu Hashimoto jest placówka medyczna 

Realizatora usług – Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii. 
 
 

    § 4 
Czas trwania promocji 

 

Promocja trwa w okresie od 01.10.2020 do 30.11.2020. Zakup Pakietu oraz pobranie badań 
krwi należy wykonać nie później niż do 09.11.2020.  

 

§ 5  
Szczegółowy zakres Pakietu 

 
W skład pakietu Hashimoto wchodzą następujące usługi: 
 
 
 

Lp. Nazwa usługi Ilość usług 

1. Wizyta u endokrynologa 1 

2. Wizyta u dietetyka 1 

3. Badania laboratoryjne 7 badań 



 

 

Pula badań pakietu: 
 

Lp. Nazwa badania ilość 

1.  TSH Tyreotropina trzeciej generacji (L69) 1 

2.  FT3 wolna trijodotyronina (O55) 1 

3.  FT4 wolna tyroksyna (O69) 1 

4.  
ATPO P-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej 
aTPO (O09) 1 

5.  ATG P-ciała antytyreoglobulinowe aTG (O18) 1 

6.  P/c przeciw gliadynie deaminowanej Ig A (N83) 1 

7.  P/c przeciw gliadynie deaminowanej Ig G (N81) 1 

 
 

§ 6 
Ogólne zasady korzystania z Pakietów 

 
1. Warunkiem korzystania z Pakietu Hashimoto jest dokonanie płatności z góry za cały Pakiet. 

Wykupienie pakietu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.   
2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Jeśli pacjent nie akceptuje Regulaminu 

promocji, może skorzystać z wizyt lekarskich i badań komercyjnych na zasadach ogólnych, 
tj. za odpłatnością określoną w cenniku bez promocji. 

3. Usługi, zawarte w Pakiecie nie są wymienialne na inne usługi. 
4. Badania laboratoryjne wykupione w ramach pakietu pobierane są w gabinecie 

zabiegowym na terenie Przychodni Specjalistycznej św. Zofii przy ul. Żelaznej 90, w dniach 
poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-10.30 oraz w sobotę w godz. 8.00-12.00. Muszą być 
pobrane na czczo. Okres oczekiwania na pełen komplet badań wynosi do 6 – 10 dni 
roboczych (nie licząc sobót, niedziel, dni świątecznych).  

5. Na konsultacje u specjalistów Rejestracja będzie zapisywała po otrzymaniu, przez pacjenta 
wyników badań.   

6. Konsultacja lekarska oraz u dietetyka, wykupione w ramach niniejszego Pakietu, 
realizowane będą przez specjalistów wskazanych przez Przychodnię Specjalistyczną św. 

Zofii (endokrynolog, dietetyk). 

7. Konsultacja lekarska i dietetyczna realizowane są po uprzedniej rezerwacji terminu. 
Rezerwując termin należy wskazać, że realizacja wizyt nastąpi w ramach wykupionego 
pakietu Hashimoto. 

8. Liczba pakietów jest ograniczona i wynosi 30 sztuk. W przypadku dużego zainteresowania 
usługą, organizator może przedłużyć czas realizacji i zwiększyć liczbę pakietów.  

 
 
 

§ 7 
Zasady płatności 

1. Płatności za Pakiet dokonuje się w całości, przed realizacją pierwszej usługi pakietowej,  
w Rejestracji Przychodni Specjalistycznej św. Zofii. 



 

 

2. Cena pakietu Hashimoto wynosi 390 zł brutto i obejmuje cały zakres usług pakietu opisany 

w § 5. Cena usług medycznych zawartych w pakiecie Hashimoto bez promocji wynosi 

łącznie 578 zł brutto. 

 

§ 8 
Uwagi i reklamacje 

1. Reklamacje związane z wykupionym Pakietem należy zgłaszać pisemnie w terminie 14 dni 

od dnia zajścia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.  
2. Reklamacje związane z realizacją Pakietu będą rozpatrywane przez Centrum Medyczne 

„Żelazna” w terminie 14 od dnia wpływu wszystkich danych oraz dokumentów 

niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Dokumenty prosimy przesyłać na adres 

przychodnia@szpitalzelazna.pl). 
 

 
§ 9  

Postanowienia końcowe 
  

1. Uprawnienia wynikające z dokonania zakupu wybranego pakietu usług nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie.  
2. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Promocji określonych w niniejszym 

Regulaminie powoduje niemożność skorzystania z rabatu. 
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

4. Organizator i realizator Promocji zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub 

odwołania Promocji. Zawieszenie lub odwołanie Promocji nastąpi poprzez umieszczenie 
pisemnej informacji w siedzibie i na stronie internetowej CMŻ. Zawieszenie lub odwołanie 

Promocji nie będzie miało wpływu na uprawnienia do skorzystania z Promocji tych 

Uczestników, którzy przed dniem ogłoszenia o zawieszeniu lub odwołaniu Promocji, 

spełnili wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji. 
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