Правила акції «Спеціальні ціни на комплексні обстеження в рамках Днів раннього виявлення раку шийки
матки та молочних залоз»
§1
1.

Організатор акції з назвою «Спеціальні ціни на комплексні обстеження в рамках Днів раннього
виявлення раку шийки матки та молочних залоз», далі «акція» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ», який знаходиться за адресою м. Львів
вул. Заводська,7 далі МЦ СВ. Параскеви.
§2

1.

Дата проведення акції з 15.10.2018 по 11.11.2018 включно
УЧАСНИКИ
§3

1.

1.

2.
3.

Учасники акції – жінки.
ПРАВИЛА УЧАСТІ У АКЦІЇ
§4
За спеціальною ціною у період з 15.10.2018 по 11.11.2018 можна придбати наступний перелік пакетних
послуг:
• Комплексне обстеження гінеколога до 40 років (Консультація гінеколога, Забір матеріалу на
дослідження, Рідинна цитологія ПАП-тест Cell_Prep, УЗД жіночих статевих органів
(інтравагінально),УЗД молочних залоз, Аналіз виділення із сечостатевих органів) – 2024 грн.
• Комплексне ообстеження гінеколога після 40 років (Консультація гінеколога, Забір матеріалу
на дослідження, Рідинна цитологія ПАП-тест Cell_Prep, УЗД жіночих статевих органів
(інтравагінально), Аналіз виділення із сечостатевих органів, Мамографія (дві залози в двох
проекціях)) – 2160 грн.
Придбати послуги можна за попереднім записом за телефонами (067) 295-4-000, (095) 295-4-000.
Спеціальні ціни не додаються та не сумуються до інших діючих знижок. Послуги, на які спеціальні ціни
не розповсюджуються оплачуються згідно прайсу який діє на момент оплати у всіх МЦ Св. Параскеви у
м. Львів по вул. Заводська, 7, вул. Кульпарківська, 135, пр. Червоної Калини, 64 і де ці послуги
надаються. Спеціальні ціни діють за умови придбання цілого пакету.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
§5
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Акція проводиться у МЦ СВ. Параскеви м. м. Львів по вул. Заводська, 7, вул. Кульпарківська, 135, пр.
Червоної Калини, 64
Акція не діє у структурному підрозділі у м. Київ.
МЦ СВ. Параскеви має право змінювати правила програми без зазначення причин у будь-який час
інформуючи про це учасників програми у формі публікації на інтернет сторінці МЦ СВ. Параскеви
www.medcenter.lviv.ua
У випадку виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування правил проведення програми,
зокрема, щодо запитань, нерегламентованих цими правилами, остаточне рішення приймає
уповноважений представник МЦ СВ. Параскеви згідно чинного законодавства України (оскарженню не
підлягає).

