
REGULAMIN PROMOCJI „LATO 2020”

§1

1. Organizatorem promocji jest Vidium Medica sp z o.o. ul. Kluczborska 17/6, 31-217 Kraków 
NIP 6762514930 , Regon 365612602  Nr Księgi  000000189212 zwana dalej Vidium Medica.

2. Z promocji skorzystać można w oddziałach Vidium Medica w Krakowie lub Warszawie.

§ 2

Promocja obejmuje badanie kwalifikacyjne i zabiegi dla osób, które: 

1. W okresie od dnia 01.07.2020 do dnia 31.08.2020 umówią się na badanie Kwalifikacyjne do 
laserowej korekcji wzroku następnie odbędą badanie Kwalifikacyjne do laserowej korekcji 
wzroku do dnia 30.09.2020 i wykonają zabieg laserowej korekcji wzroku do końca ważności 
badania kwalifikacyjnego.

2. Mają wadę wzroku równą lub wyższą niż + - 0,5 dioptrii sfery lub 0,5 dioptrii astygmatyzmu.

§3

1. W ramach promocji obowiązują następujące ceny na wybrane usługi świadczone przez Vidium 
Medica:
1.1. Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku 195 zł brutto (standardowa cena 290 zł)
1.2. Zabieg Femtolasik vOptimum 7.290 – 2 oczu i 3.800 – 1 oko (standardowa cena 7.600/3.800)
1.3. Zabieg Femtolasik vDesign 8.590 zł – 2 oczu i 4.500 – 1 oko (standardowa cena 9.200/4.600)
1.4. Zabieg ReLEx SMILe 8.390 zł – 2 oczu i 4.300 – 1 oko (standardowa cena 9.200/4.600)
1.5. Zabieg PRK 3.900 zł – 2 oczu i 1.950 – 1 oko (standardowa cena 6.400/3.200)
1.6. Zabieg Trans PRK 6.800 – 2 oczu – 3.500 – 1 oko ( standardowa cena 7.000/3.500) 

2. Skorzystanie z niniejszej promocji nie obliguje Pacjenta do poddania się jakiemukolwiek 
zabiegowi świadczonemu w Vidium Medica. W przypadku nieskorzystania z zabiegu Pacjent nie 
jest zobowiązany do dopłaty do ceny regularnej za badanie kwalifikacyjne.

3. W przypadku braku kwalifikacji Pacjenta do zabiegu Vidium Medica nie jest zobligowana do 
zwrotu Pacjentowi środków za przeprowadzoną kwalifikację.

§4

1. Vidium Medica ma prawo do zakończenia promocji w każdej chwili bez podawania przyczyny.
Wystarczającym jest umieszczenie informacji na stronie internetowej Vidium Medica 
https://vidiummedica.pl/

2. Vidium Medica zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu Promocji w
każdym czasie. Wystarczającym jest umieszczenie nowej wersji Regulaminu Promocji na 
stronie internetowej Vidium Medica https://vidiummedica.pl/

3. Regulamin obowiązuje od dnia 2020.07.01 
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