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REGULAMIN PROMOCJI „LKWW Jesień 2021” 

CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SP. Z O.O. 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Promocja „LKWW Jesień 2021” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 

Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000035148 (zwaną dalej „Organizatorem”). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Promocji.  

3. Promocja obowiązuje w trzech lokalizacjach: Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego 

MAVIT przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, Ośrodku Diagnostycznym Centrum 

Medycznego MAVIT przy ul. Migdałowej 4, 02-796 Warszawa i Ośrodku Diagnostycznym 

Centrum Medycznego MAVIT przy ul. Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa. 

 

 

Uczestnik Promocji 

§2 

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna w wieku 21-65 lat, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych.  

2. Uczestnikiem może być także osoba, która brała udział we wcześniejszych edycjach Promocji, 

jednak nie został u niej wykonany zabieg laserowej korekcji wzroku. Warunki uczestnictwa  

w takich przypadkach będą rozpatrywane indywidualnie.  

3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, u której została wykonana laserowa korekcja 

wady wzroku u Organizatora lub innym podmiocie leczniczym. 

 

Czas trwania oraz zakres Promocji  

§3 

 

1. Promocja trwa od 6.09-28.10.2021 r. 

2. Promocja dotyczy usług związanych z laserową korekcją wad wzroku i obejmuje: 

a) zniżkę - 150,00 zł zamiast 300,00 zł - na pełną kwalifikacje do laserowej korekcji wad 

wzroku (zwanej dalej „Kwalifikacja LKWW”),  

b) zniżkę - 150,00 zł zamiast 350,00 zł - na pełną kwalifikacje do laserowej korekcji wad 

wzroku Presbyond (zwanej dalej „Kwalifikacja LKWW Presbyond”),  

c) zniżkę - 80,00 zł zamiast 150,00 zł - na pierwszy etap kwalifikacji do laserowej korekcji 

wad wzroku (zwanej dalej „Kwalifikacja LKWW pierwszy etap”),  
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d) zniżkę - 80,00 zł zamiast 150,00 zł - na pierwszy etap kwalifikacji do laserowej korekcji 

wad wzroku Presbyond (zwanej dalej „Kwalifikacja LKWW pierwszy etap Presbyond”),  

e) promocyjną cenę na zabiegi laserowej korekcji wad wzroku na dwoje oczu (zwany dalej 

„Zabiegiem”) – zgodnie z poniższym wykazem cen promocyjnych. 

 
 

3. Zniżka odliczana jest od aktualnie obowiązujących cen LKWW, zgodnie  

z cennikami usług: Warszawa Bielany, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola znajdującymi się 

na stronie www.mavit.pl (zwane dalej „Cennikiem”). 

 

Zasady i warunki udziału w Promocji  

§4 

 

1. Poniżej przedstawiono warunki i zasady korzystania z Promocji :  

a) Uczestnik uprawniony jest do odbycia pełnej Kwalifikacji LKWW w promocyjnej cenie 

150,00 zł (aktualnie obowiązująca cena, zgodnie z Cennikiem to 300,00 zł) . Z 

ewentualnym wyłączeniem przypadków określonych w §2 pkt 3. Warunkiem skorzystania 

z Promocji jest zapisanie się na Kwalifikację LKWW lub wypełnienie formularza ze strony 

laserowakorekcja.com.pl w okresie od 6.09.2021 do 28.10.2021 r. oraz odbycie 

Kwalifikacji LKWW w okresie od 6.09.2021 r. do 30.11.2021 r. 

b) Uczestnik uprawniony jest do odbycia pełnej Kwalifikacji LKWW Presbyond w 

promocyjnej cenie 150,00 zł (aktualnie obowiązująca cena, zgodnie z Cennikiem to 

350,00 zł). Z ewentualnym wyłączeniem przypadków określonych w §2 pkt 3. Warunkiem 

skorzystania z Promocji jest zapisanie się na Kwalifikację LKWW Presbyond lub 

wypełnienie formularza ze strony laserowakorekcja.com.pl w okresie od 6.09.2021 do 

28.10.2021  r. oraz odbycie Kwalifikacji LKWW Presbyond w okresie od 6.09.2021 r. do 

30.11.2021 r. 

c) Uczestnik uprawniony jest do odbycia pierwszego etapu Kwalifikacji LKWW lub 

pierwszego etapu kwalifikacji LKWW Presbyond w promocyjnej cenie 80,00 zł (aktualnie 

obowiązująca cena, zgodnie z Cennikiem to 150,00 zł) . Z ewentualnym wyłączeniem 

przypadków określonych w §2 pkt 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapisanie 

się na pierwszy etap Kwalifikacji LKWW lub pierwszy etap kwalifikacji LKWW Presbyond 

Usługa
Cena stała                                                                                                                 

Zgodnie z aktualnie 

obowiązującym cennikiem

Cena promocyjna 

Pełna kwalifikacja - jeden etap 300,00 zł 150,00 zł

Kwalifikacja w dwóch etapach - pierwszy etap 150,00 zł 80,00 zł

Kwalifikacja w dwóch etapach- pierwszy etap Ursynów 150,00 zł 80,00 zł

Kwalifikacja w dwóch etapach - drugi etap 100,00 zł nie dotyczy

Pełna kwalifikacja - jeden etap - presbyond 350,00 zł 150,00 zł

Kwalifikacja w dwóch etapach - pierwszy etap presbyond 150,00 zł 80,00 zł

Kwalifikacja w dwóch etapach - drugi etap presbyond 150,00 zł nie dotyczy

ReLEx® SMILE (dwoje oczu) 9600 8500

FemtoLASIK (dwoje oczu) 8000 7400

Presbyond (dwoje oczu) 11500 9700

EBK (dwoje oczu) 6500 5900

PRK (dwoje oczu) 4000 3800
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lub wypełnienie formularza ze strony laserowakorekcja.com.pl w okresie od 6.09.2021 do 

28.10.2021 r. oraz odbycie pierwszego etapu Kwalifikacji LKWW lub pierwszego etapu 

kwalifikacji LKWW Presbyond w okresie od 6.09.2021 r. do 30.11.2021 r. 

d) Drugi etap badania kwalifikacyjnego LKWW oraz drugi etap badania kwalifikacyjnego 

LKWW Presbyond nie są objęte promocją i są realizowane w regularnej cenie.  

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3. Pozytywne przejście Kwalifikacji LKWW uprawnia do skorzystania  

z promocyjnej ceny na Zabieg wybraną metodą laserowej korekcji wad wzroku. Warunkiem 

skorzystania ze zniżki jest poddanie się Zabiegowi w okresie od 6.09.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Promocja obowiązuje tylko na zabiegi na dwoje oczu.  

4. Wykonanie Kwalifikacji LKWW i Zabiegu odbywa się wyłącznie na podstawie wskazań 

medycznych i stanu zdrowia Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

dopuszczenia Uczestnika do Kwalifikacji LKWW lub do Zabiegu, jeżeli istnieją ku temu 

przeciwwskazania medyczne. Odmowa dopuszczenia do Kwalifikacji LKWW lub do Zabiegu 

jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

5. Promocja obejmuje jedynie świadczenia wymienione w §3 pkt 2, skorzystanie z usług  

w ramach Promocji nie upoważnia Uczestnika do żądania nieodpłatnego wykonania 

jakichkolwiek innych usług zdrowotnych świadczonych przez Organizatora, a także nie 

upoważnia Uczestnika do żądania jakichkolwiek rabatów poza określonymi w §3 pkt 2. 

Warunki Promocji nie łączą się z innymi zniżkami.  

6. Ten sam uczestnik może tylko raz skorzystać ze zniżki na Kwalifikację LKWW. 

 

Dane osobowe 

§5 

 

1. Administratorem danych pacjentów w tym osób korzystających z niniejszej Promocji zgodnie 

z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, dalej: ,,Rozporządzenie’’ jest Organizator.   

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym realizacji 

swoich praw Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią 

Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@luxmed.pl. 

3. Skorzystanie przez Uczestnika z niniejszej Promocji jest całkowicie dobrowolne.  

4. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w naszej recepcji, a także na naszej 

stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności. 

 

Postępowanie reklamacyjne 

§6 

 

1. Reklamacje dotyczące Zasad i Warunków udziału w Promocji, o których mowa w §4 mogą być 

kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Centrum Medyczne  
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MAVIT Sp. z o.o., ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, z dopiskiem: „LKWW Jesień 2021” w 

trakcie trwania Promocji, tj. w terminie od 6.09.2021 do 28.10.2021 r. Do rozstrzygania 

reklamacji powołana zostanie Komisja Sprawdzająca, składająca się z przedstawicieli 

Organizatora Promocji. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres  

do korespondencji oraz dokładny opis powodu reklamacji.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż  

w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

4. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 

Sprawdzającą. 

 

Publikacja Regulaminu 

§7 

 

Treść Regulaminu dostępna jest w Internecie na stronie www.laserowakorekcja.com.pl, w siedzibie 

Organizatora przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa oraz na recepcjach w Szpitalu Specjalistycznym 

Centrum Medycznego MAVIT przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie;  Ośrodku Diagnostycznym Centrum 

Medycznego MAVIT ul. Migdałowa 4 w Warszawie  oraz Ośrodku Diagnostycznym Centrum 

Medycznego MAVIT ul. Górczewska 124 w Warszawie. 

 

  Zmiany Regulaminu 

§8 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, o czym 

poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.laserowakorekcja.com.pl oraz 

poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Uczestników adres e-mail. 

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. 

3. Do czasu wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu Uczestnik może wycofać się  

z udziału w Promocji, przesyłając pisemną rezygnację na adres korespondencyjny siedziby 

Organizatora lub poprzez e-mail na adres: info@mavit.pl.  

4. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zmianach 

dotyczących obowiązującej Promocji . 

 

Postanowienia końcowe 

§9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

www.laserowakorekcja.com.pl i obowiązuje do końca trwania Promocji.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „LKWW Jesień 2021” 

 

Formularz rejestracji Uczestnika 

 

Imię i nazwisko*: ………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Data urodzenia*: ………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Numer telefonu*(niezbędny dla przeprowadzenia konsultacji telefonicznej): …………………………………….…………. 

Adres e-mail (niezbędny dla wysyłki dokumentacji medycznej w formie elektronicznej): …………………………………… 

 

  

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptację warunki Regulaminu Promocji „LKWW 

Jesień 2021”  w tym wyrażam zgodę na podjęcie przez Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o. 

jednorazowego kontaktu telefonicznego w zakresie ewentualnego zaproponowania dalszego 

procesu leczenia w przypadku nieprawidłowego wyniku badania.  

 

 

….……………………………………                                                                         …………………………………………………… 

   (Data, miejscowość)                                                                                               (Czytelny podpis)  

 

   

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-673) 

przy ul. Podleśnej 61 (dalej jako: MAVIT), który przetwarza Twoje dane osobowe w c elu umożliwienia wzięcia 

udziału w promocji „LKWW Jesień 2021”. Akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na jednorazowy kontakt 

w zakresie omówienia wyników i ewentualnego zaproponowanego dalszego procesu leczenia w Mavit oraz 

podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz numer telefonu jest całkowicie dobrowolne, 

jednak konieczne dla skorzystania z promocji. Wszelkie dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich 

danych oraz przysługujących Ci praw znajdują się w regulaminie promocji. W przypadku jakichkolwiek pytań 

związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e -

mail: daneosobowe@luxmed.pl.  
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