
REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA RABATOWEGO 
NA ZABIEGI KOREKCJI WZROKU WYDANEGO PRZEZ 
VIDIUM MEDICA SP. Z O.O.
1. Voucher rabatowy „500 zł” uprawnia jego posiadacza do obniżenia ceny zabiegu wykonywanego
przez Vidium Medica, w dowolnej placówce, w terminie ważności Vouchera.

2. Voucher może zostać przekazany wybranej osobie, która w terminie ważności vouchera może go 
zrealizować w dniu wykonania zabiegu.

3. Wybrana osoba może zrealizować tylko jeden Voucher rabatowy.

4. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na zabiegi:

– laserowej korekcji wzroku

– wszczepu soczewek fakijnych

– refrakcyjnej wymiany soczewki

– laserowej korekcji starczowzroczności

– usunięcia zaćmy z zastosowaniem soczewki premium

5. Voucher można zrealizować w dowolnej placówce Vidium Medica sp. z o.o.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Voucher jest oznaczony znakiem pozwalającym identyfikować osobę, która otrzymała go od 
Vidium Medica oraz opatrzony jest pieczątką i podpisem pracownika.

8.Voucher służy osobie, która otrzymała go od Vidium Medica, wyłącznie do przekazania innej 
osobie z grona rodziny lub znajomych. Zabroniona jest jego sprzedaż, oferowanie lub ogłaszanie 
chęci jego oddania w sieci internetowej (w szczególności na grupach facebookowych, portalach) 
lub w innych publicznie dostępnych miejscach gdzie takie oferowanie może być zauważone przez 
osoby nie będące rodziną lub znajomymi osoby. Zabronione są także działania wskazujące na chęć 
komercyjnego wykorzystania vouchera. W takich przypadkach voucher zostanie anulowany.

9. Zabronione jest kopiowanie, powielanie Vouchera.

10. Vidium Medica może odmówić realizacji Vouchera w przypadku:

a. upłynięcia terminu ważności vouchera,

b. niestawienia się na umówione badanie kwalifikacyjne lub zarezerwowany termin zabiegu, bez 
wcześniejszego powiadomienia Vidium Medica o odwołaniu terminu,

c. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego jego odczytanie,

d. wątpliwości co do autentyczności vouchera.

e. wykorzystaniu lub próbie wykorzystania Vouchera niezgodnie z niniejszym Regulaminem

11. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdego Vouchera.



12. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest 
dostępna na stronie internetowej vidiummedica.pl.

13. Otrzymujący Voucher, zobowiązany jest przy przekazaniu Vouchera znajomej osobie do 
przekazania informacji o niniejszym Regulaminie.

14. Voucher ważny jest 6 miesięcy od daty jego wydania.

15. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest umówienie przez Pacjenta wizyty w jednej z dwóch 
placówek Vidium Medica pod numerem telefonu +48 888 444 881, mailowo: 
kontakt@vidiummedica.pl, przez formularz znajdujący się na stronie vidiummedica.pl lub osobiście
w oddziale.

16. Rabaty nie łączą się.
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