
 

 

 

 

 

Regulamin  

sprzedaży pakietów „Czas na dietę”, wersja 2/2022 

 

§ 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki 
kupującego, sprzedawcy oraz osoby uprawnionej do 
korzystania z pakietu „Czas na dietę”, określonego 
bliżej w paragrafie następującym, zwanego dalej 
pakietem. Sprzedawcą pakietu jest Centrum 
Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000189581, zwana dalej Damiana. 

§ 2. 1. Przez zakup pakietu osoba dorosła, zwana dalej 
kupującym, nabywa prawo do realizacji usług 
wymienionych w ust. 2 po cenie obniżonej o 25% w 
stosunku do ceny cennikowej Damiana. 

2. Pakiet obejmuje możliwość jednorazowego 
otrzymania następujących usług: 1) konsultacja z 
dietetykiem, 2) badania laboratoryjne wymienione w 
załączniku nr 1, 3) telekonsultacja z internistą,  4) 
konsultacja dietetyka z analizą składu ciała z 
przekazaniem zaleceń żywieniowych i dobraniem diety 
pudełkowej, 5) konsultacja dietetyka z analizą składu 
ciała - sprawdzenie efektów. Pakiet ten nosi nazwę 
MediDieta na Start. 

3. Kupujący może kupić pakiet o zawartości 
wzbogaconej o jednorazową konsultację z coachem 
celem analizy celów i pracy nad motywacją. Pakiet ten 
nosi nazwę MediDieta z motywacją.  

4. W trakcie konsultacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, 
kupujący otrzyma unikalny kod upoważniający do 
zniżki 10% na posiłki pod marką „MediDieta”, 
dostępne na  https://medidieta.pl/. Zniżka nie sumuje 
się ze zniżkami z innych tytułów.  

§ 3. Pakiet można nabyć za pośrednictwem platformy 
internetowej, na której Damiana pakiet oferuje (zakup 
online). 

§ 4. 1. Przed zakupem pakietu kupujący otrzyma tekst 
niniejszego regulaminu za pokwitowaniem według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1.  

2. Zakup online możliwy jest po akceptacji tekstu 
niniejszego regulaminu za pomocą zaznaczenia 
odpowiedniej kratki. 

§ 5. Pacjent powinien zgłosić się do wybranej placówki 
Damiana w godzinach pracy punktu pobrań celem 
pobrania krwi i oddania próbki moczu. Przystępując do 
badania należy być na czczo. 

§ 6. 1. Skorzystanie z pakietu może nastąpić 
natychmiast po zapłacie ceny zakupu. 

2. W przypadku zakupu online możliwość korzystania z 
pakietu powstaje po upływie trzech dni roboczych 
następujących po dacie płatności. 

3. Pakiet zachowuje ważność w terminie 3 (trzech) 
miesięcy od zapłaty ceny. Zniżka, o której mowa w § 2 
ust. 4, obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w 
którym klupujący otrzymał kod. 

§ 7. Przy zakupie pakietu kupujący może wskazać inną 
osobę, która będzie mogła korzystać z pakietu. 

§ 8. Korzystanie z pakietu nie łączy się z żadnymi 
innymi promocjami ani rabatami udzielanymi przez 
Damiana. 

§ 9. Reklamacje należy kierować na adres: 
reklamacje@damian.pl lub pisemnie na adres 
Damiana. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 
14 (czternastu) dni roboczych od jej otrzymania. 
Termin ten nie biegnie, jeśli skarżący nie wykazał 
umocowania do działania w imieniu kupującego lub 
nie przedstawił informacji umożliwiających 
rozpoznanie reklamacji. W takim wypadku zostanie 
wezwany do uzupełnienia reklamacji. Termin ten 
rozpocznie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez 
skarżącego.

https://medidieta.pl/
mailto:reklamacje@damian.pl


Załącznik nr 1 
 
 
 

BADANIA LABORATORYJNE  

Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew 

Potas - surowica 

Sód - surowica 

Magnez - surowica 

Chlorki - surowica 

Wapń całkowity - surowica 

Insulina 

Kreatynina - surowica 

Kwas moczowy - surowica 

Glukoza na czczo we krwi żylnej 

Hemoglobina glikowana 

Hormon tyreotropowy - TSH 

Trójjodotyronina wolna - fT3 

Tyroksyna wolna - fT4 

Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT) 

Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT) 

Lipidogram 

Mocz - badanie ogólne 

Witamina D-25(OH)D 

CRP 
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