
 

 

REGULAMIN AKCJI ZDROWOTNEJ „WIDZĘ LEPIEJ, PŁACĘ MNIEJ” 

 

§1 

Akcja „WIDZĘ LEPIEJ, PŁACĘ MNIEJ” ma na celu poprawę dostępności pacjentów do 

zabiegów Laserowej Korekcji Wzroku (LKW) poprzez obniżenie aktualnych cen w okresie 

wskazanym w regulaminie. Promocja obejmuje wykonanie zabiegu laserowej korekcji 

wzroku wszystkimi metodami dostępnymi w Dom Lekarski S.A. Szczegółowe informacje  

dotyczące zabiegu dostępne są na stronie internetowej: 

https://domlekarski.pl/zabiegi/laserowa-korekcja-wzroku/ oraz w Książeczce Laserowej 

Korekcji Wzroku, którą Pacjent otrzyma od Koordynatora Opieki Szpitalnej. 

 

§2 

Na zabieg umówić się można poprzez rejestrację telefoniczną  Domu Lekarskiego  S.A. 

lub  osobiście, we wszystkich Centrach Medycznych Dom Lekarski S.A. znajdujących się 

na terenie miasta Szczecin. Opłaty za  zabieg pacjent dokonuje w Szpitalu Piastów, w 

którym przeprowadzony będzie zabieg, po podpisaniu umowy i wypełnieniu wymaganych 

dokumentów. Płatność realizowana jest przed zabiegiem. 

 

§3 

1. Zabiegi laserowej korekcji wzroku mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Domu 

Lekarskim pod adresem: Szpital Piastów, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin. 

2. Kwalifikacje do zabiegu prowadzi dr n. med. Małgorzata Kaczmarek w Centrach 

Medycznych: 

a) Centrum Medyczne Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42, 70-342 Szczecin 

b) Centrum Medyczne Struga, ul. Struga 42, 70-784 Szczecin 

Informacja dostępna jest pod nr tel. 91 469 22 82. 

 

    §4 

1. Organizator w ramach Akcji oferuje: 

a) Konsultację kwalifikującą do zabiegu laserowej korekcji wzroku. 

b) W przypadku pozytywnej kwalifikacji do zabiegu obniżenie ceny zabiegu, który 

powinien być wykonany w terminie wskazanym w §5 pkt 2.  

c) Ceny poszczególnych zabiegów w ramach promocji: 

ZABIEG LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU CENA ZABIEGU W PROMOCJI 
Zabieg EBK – jedno oko 3 300 zł 
Zabieg EBK – dwoje oczu 6 400 zł 
Zabieg FemtoLASIK – jedno oko 4 450 zł 
Zabieg FemtoLASIK – dwoje oczu 8 700 zł 
Zabieg LASEK – jedno oko 2 200 zł 

https://domlekarski.pl/zabiegi/laserowa-korekcja-wzroku/


 

Zabieg LASEK – dwoje oczu 4 200 zł 
Zabieg SBK-LASIK – jedno oko 3 600 zł 
Zabieg SBK-LASIK – dwoje oczu 7 000 zł 
Zabieg SmartSurf– jedno oko 3 450 zł 
Zabieg SmartSurf – dwoje oczu 6 700 zł 
Zabieg PTK – jedno oko 2 200 zł 

 

2. Akcja nie łączy się z innymi promocjami lub Akcjami obowiązującymi w Dom Lekarski 

S.A., jak też z innymi zniżkami, do których uprawniony jest pacjent. 

 

  §5     

1. Z Akcji mogą skorzystać osoby pełnoletnie od 21 roku życia, które posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2. Warunkami skorzystania z Akcji i cen promocyjnych §4 pkt c) jest umówienie się na 

wizytę kwalifikacyjną, pomyślne zakwalifikowanie do zabiegu oraz dokonanie zapłaty 

za zabieg laserowej korekcji wzroku zgodnie z kwalifikacją lekarza w okresie pomiędzy 

10.10.2022 r. a 31.12.2022 r.  

3. Akcja dotyczy również zabiegów zaplanowanych po 31.12.2022 r. pod warunkiem, że 

pacjent przed 31.12.2022 r. przejdzie pomyślnie kwalifikację do zabiegu i z góry dokona 

płatności za zabieg. Pacjent ma możliwość dokonania płatności za zabieg w formie 

ratalnej (do 31.12.2022 r.) 

§6 

1. Akcja jest organizowana w okresie od 10.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Dom Lekarski S.A. 

zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Akcji, a także do przedłużenia lub skrócenia 

czasu trwania Akcji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Realizacja usługi w 

ramach akcji „WIDZĘ LEPIEJ, PŁACĘ MNIEJ” może nastąpić w podanych terminach trwania 

Akcji bądź po tym terminie o ile zapłata za zabieg laserowej korekcji wzroku zostanie 

dokonana w terminie obowiązywania Akcji.  

 

§7 

1. Akcja może zostać odwołana przez Dom Lekarski S.A. w każdej chwili w takiej samej formie, 

w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie nie dotyczy osób, które 

dokonały zapłaty za zabieg laserowej korekcji wzroku. 

2. Akcja może zostać anulowana przez DL S.A. w każdym momencie bez podawania przyczyn.  

3. Anulowanie Akcji może dotyczyć również pacjentów zarejestrowanych, którzy nie odbyli 

jeszcze zabiegu – wówczas DL S.A. informuje pacjentów przed dokonaniem płatności . 

4. Anulowanie akcji obejmuje wszystkie osoby, które dokonają wpłaty za zabieg po terminie 

ogłoszenia  anulowania Akcji.  

 

 

                    



 

       §8 

Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Dom Lekarski S.A. z siedzibą 

w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ul. Rydla 37. 

 

       §9 

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej stronie internetowej: 

https://domlekarski.pl/polityka-cookies/ 

 

     §10 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.domlekarski.pl  

 

     §11  

Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

 

https://domlekarski.pl/polityka-cookies/
http://www.domlekarski.pl/

