REZERWACJA TERMINU KONSULTACJI LUB ZABIEGU
Szanowni Państwo,
informujemy, że:
1. umówić termin konsultacji lub termin zabiegu medycznego można osobiście lub za
pośrednictwem upoważnionej osoby w siedzibie Holistic Clinic, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: recepcja@holisticclinic.pl. Personel
administracyjny ustala termin konsultacji lub zabiegu według kolejności zgłaszania się
pacjentów, w sposób dostosowany do kalendarza konsultacji lub zabiegów prowadzonego
przez poszczególnych lekarzy oraz godzin pracy Holistic Clinic. Pacjent zobowiązany jest do
okazania, na życzenie personelu administracyjnego, dokumentu tożsamości;
2. podczas rejestracji personel Holistic Clinic może Państwa poprosić o następujące dane: imię i
nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
Wskazujemy, że procedura rejestracyjna odbywa się z poszanowaniem Państwa godności i z
zachowaniem prawa do prywatności;
3. wszystkich informacji dotyczących zakresu usług świadczonych przez Holistic Clinic, osób
udzielających konsultacji i wykonujących zabiegi oraz zakresu ich specjalizacji, najbliższych
terminów konsultacji i zabiegów, a także informacji dotyczących cennika usług udzieli, na
Państwa życzenie, przedstawiciel personelu Holistic Clinic;
4. Holistic Clinic zastrzega sobie możliwość ponownej weryfikacji Państwa tożsamości,
bezpośrednio przed umówioną konsultacją lub zabiegiem;
5. odmowa okazania dokumentu tożsamości może skutkować nieudzieleniem świadczeń;
6. rezerwacja terminu na niektóre zabiegi z oferty Holistic Clinic wymaga uiszczenia opłaty
rezerwacyjnej. O obowiązku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej poinformuje Państwa
każdorazowo personel administracyjny Holistic Clinic;
7. niestawienie się na zabieg w zarezerwowanym terminie skutkuje przepadkiem opłaty
rezerwacyjnej;
8. wpłacona opłata rezerwacyjna, która nie uległa przepadkowi, zostanie zaliczona na poczet
ceny za wykonany zabieg;
9. płatność za konsultację medyczną lub zabieg dokonywana jest po wykonanej usłudze w
recepcji Holistic Clinic;
10. cennik świadczeń medycznych Holistic Clinic znajduje się na stronie internetowej Holistic
Clinic pod adresem http://holisticclinic.pl/cennik oraz pozostaje do Państwa wglądu w
recepcji Holistic Clinic;
11. cena za usługi została określona dla poszczególnych części ciała w oparciu o powierzchnię
ciała poddaną zabiegowi. Cena za zabieg może ulec zmianie w przypadku wykonania zabiegu
na większej powierzchni ciała lub ponadstandardowego zużycia preparatu.

