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Regulamin akcji 

5% rabatu dla członków MediClub 
 

 

§ 1 Postanowienia ogólnie 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „5% rabatu dla członków MediClub”, 
zwaną dalej „Promocją” jest Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 
37, zwaną dalej Dom Lekarski. 

 
§ 2 Zasady Promocji 

1. Promocja rozpoczyna się 8.03.2023 r. i trwa do odwołania. 

2. Po odwołaniu Promocja przestaje obowiązywać. 

3. Uczestnikami Promocji, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są wszystkie osoby 

fizyczne, które w dniach promocji dokonają zakupu usługi w wybranym Centrum 

Medycznym Domu Lekarskiego w postaci konsultacji lekarskiej, rehabilitacji , 

badań laboratoryjnych lub USG, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

4. Warunki Promocji: 

a. Uczestnik promocji nabywa prawa do rabatu 5% na konsultację lekarską, 

rehabilitację, badania laboratoryjne lub USG dostępne w ofercie Centrów 

Medycznych Domu Lekarskiego. 

b. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu usługi  

w rejestracji bezpośredniej Centrów Medycznych Domu Lekarskiego.  

c. Warunkiem skorzystania z oferty jest przystąpienie do bezpłatnego 

programu lojalnościowego MediClub poprzez rejestrację na 

www.mediclub.pl 

d. W celu potwierdzenia członkostwa w MediClub Pacjent zobowiązany jest  do 

okazania w rejestracji wirtualnej karty MediClub przed realizacją usługi w 

Centrum Medycznym. Aby Pacjent wyświetlił ją na swoim telefonie, 

wystarczy kilka kroków: 

• Pacjent wchodzi na stronę https://www.medistore.com.pl/i loguje się na 
swoje konto MediClub (klika w ikonę profilu („ludzik”) i wybiera poniżej 
„Zaloguj się”)  

• Pacjent ponownie klika w ikonę profilu („ludzik”) i z rozwijanego menu 
wybiera „Karta MediClub”. 

https://www.medistore.com.pl/auth/register?sourceId=Dom_Lekarski_Gorna_Belka&utm_source=Dom_Lekarski_MediClub&utm_medium=Gorna_Belka_Zapis&utm_campaign=Dom_Lekarski_MediClub_Gorna_Belka&utm_content=MediClub_Zapis_Dom_Lekarski
https://www.medistore.com.pl/auth/register?sourceId=Dom_Lekarski_Gorna_Belka&utm_source=Dom_Lekarski_MediClub&utm_medium=Gorna_Belka_Zapis&utm_campaign=Dom_Lekarski_MediClub_Gorna_Belka&utm_content=MediClub_Zapis_Dom_Lekarski
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• Wyświetla się wirtualna karta MediClub z danymi Pacjenta oraz datą 
wygenerowania karty. 

 

e. Rabat naliczany jest od ceny regularnej usług medycznych Centrum 

Medycznych Domu Lekarskiego. 

 
5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie w wyznaczonym czasie 

trwania Promocji. 
6. Rabaty w ramach Promocji nie sumują się z rabatami przysługującymi z tytułu 

innych programów promocyjnych  realizowanych w Domu Lekarskim.  

 

                                                     § 3 Centra Medyczne Domu Lekarskiego 

1. Promocja obowiązuje w Centrach Medycznych Domu Lekarskiego w Szczecinie:  

• Centrum Medyczne Piastów, al. Piastów 30 
• Centrum Medyczne Turzyn, al. Boh. Warszawy 42 

• Centrum Medyczne Rydla, ul. Rydla 37 
• Centrum Medyczne Struga, ul. Struga 42 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Dom Lekarski ma prawo dokonać zmian w Regulaminie bez podania przyczyny w 
dowolnym terminie informując  o tym Uczestników Promocji w formie publikacji na 
stronie internetowej Dom lekarski https://domlekarski.pl/mediclub 
 

2. Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Promocji nie mogą naruszać praw nabytych 
przez Uczestników Promocji do  chwili zakończenia Promocji. 

 

https://domlekarski.pl/mediclub

