
 

  REGULAMIN KART STAŁEGO PACJENTA W EURO DENT C.S.  
  obowiązuje od 16.03.2022 r 
 

§ 1  
Posiadaczem Karty Stałego Pacjenta ( zwanej dalej KSP ) może zostać każdy Pacjent leczący się w Euro 

Dent C.S. który spełnia warunki otrzymania KSP oraz zapozna się z Regulaminem Karty Stałego Pacjenta ( 

zwanym dalej Regulaminem ) w Euro Dent C.S. 
Warunkiem otrzymania KSP jest skorzystanie z usług Centrum Stomatologicznego Euro Dent na łączną 

kwotę minimum 3000 zł, 
§2 

KSP jest kartą indywidualną, wydaną Pacjentowi przez Euro Dent C.S. Do KSP przypisany jest numer 

identyfikacyjny oznaczony na karcie Pacjenta w systemie informatycznym Euro Dent C.S. Karta Stałego 

Pacjenta nie może być przez Pacjenta użyczana osobom trzecim. Użytkownikiem jednej Karty Stałego 

Pacjenta może być jedna osoba. 
Warunkiem skorzystania z rabatów obowiązujących w ramach KSP jest okazanie KSP w rejestracji przed 

planowaną wizytą. 
Karta Stałego Pacjenta jest wydawana bezterminowo.  
Euro Dent C.S. ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania zniżek. 
Karta Stałego Pacjenta obowiązuje w niżej wymienionych oddziałach Euro Dent C.S. : 
Oddział Morena -  ul Marusarzówny 2/14, Gdańsk 
Oddział Przymorze – ul. Kołobrzeska 39 F, Gdańsk 
Oddział Jasień – ul. Jabłoniowa 20 lok 9, Gdańsk 
Oddział Chełm – ul. Chałubińskiego 24, Gdańsk  
 

W przypadku kradzieży lub zagubienia KSP, Pacjentowi może zostać wydana nowa KSP. 
 

§3 
Zarząd Centrum Stomatologicznego Euro Dent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w 

dowolnym momencie, z zobowiązaniem do poinformowania o zmianach na stronie internetowej 

www.eurodent.gda.pl  
Rabaty w ramach KSP nie łączą się z innymi rabatami. Pacjentowi korzystającego z KSP pozostaje wybór 

rabatu z którego skorzysta w sytuacji, gdy równolegle odbywa się inna akcja promocyjna lub rabatowa. 
Wysokość rabatu określona jest w niniejszym Regulaminie dostępnym w rejestracji oraz na stronie 

www.eurodent.gda.pl  
§4 

 

Zniżki i przywileje z posiadania KSP przysługują Pacjentom, którzy regulują płatności w terminie i nie 

posiadają zaległości wobec Centrum Stomatologicznego Euro Dent. Centrum Stomatologiczne Euro Dent 

ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz wysokości i rodzajów zniżek, w każdym czasie bez 

podania przyczyny. KSP  nie jest kartą płatniczą, kredytową jak również bankomatową. Regulamin 

obowiązuje od dnia opublikowania. 
 

§5 
ZAKRES UZYSKANIA RABATÓW I PRZYWILEJÓW  
Osoba posiadająca KSP ma prawo do wielokrotnego skorzystania z następujących rabatów oferowanych 

przez Centrum Stomatologiczne Euro Dent: 
5% zabiegi w zakresie protetyki 
10% zabiegi w zakresie stomatologii zachowawczej 
10% zabiegi w zakresie stomatologii zachowawczej dziecięcej 
10% zabiegi w zakresie higienizacji usuwanie kamienia i osadów (piaskowanie, scaling, fluoryzacja)  
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