
УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ В РАМКАХ АКЦІЇ  

«Рентген легенів в двох проекціях зі знижкою 30%» 

Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (2 проекції) - вартість 280 грн. 
 
1. Медична послуга надається пацієнтові виключно в обсязі оплаченого ним пакету (далі 

за текстом – «Послуга»), та протягом строку дії Акції «Рентген легенів в двох проекціях 
зі знижкою 30%» (далі за текстом – «Акція») з 25 березня по 31 березня 2019 року 
включно. 

2. Вартість Послуги підлягає оплаті шляхом внесення пацієнтом або іншою особою в 
інтересах пацієнта платежу готівкою або у безготівковому порядку, про що пацієнтові 
видається відповідний розрахунковий документ із значенням назви Послуги. Платіж 
вноситься одноразово в повній сумі під час першого візиту пацієнта.  

3. Послуга надаються виключно одному пацієнтові.  
4. Послуга надається пацієнтові за умови:  

• попереднього його запису; 
• досягнення віку 18 років; 

5. Надання Послуги особам від 15 до 18 років здійснюється за умови надання законним 
представником пацієнта письмової інформованої добровільної згоди на проведення 
рентгенологічного обстеження органів грудної клітини дитини.  

6. Надання Послуги в рамках Акції передбачає отримання пацієнтом знімка в 
електронному вигляді шляхом відправлення на електронну адресу пацієнта. Друк 
знімка/запис на носій результатів дослідження не входить в вартість Послуги. На 
вимогу пацієнта, друк знімка/запис на носій результатів дослідження виконується за 
окрему плату, вартість якої складає 70,00 грн. 

7. У випадку неотримання пацієнтом повністю або частково Послуги не з вини 
Медичного центру, вартість неотриманої Послуги поверненню та/або обміну на інші 
медичні послуги не підлягає, а строк надання такої Послуги за ціною, вказаною у 
Акції, не продовжується. 

8. Надання сплаченої в період терміну дії Акції Послуги може бути продовжено за умови, 
якщо Послуга не могла бути надана своєчасно з вини Медичного центру (відсутність 
лікаря, наявність обмежень у матеріально-технічному оснащенні тощо) на строк, 
необхідний для цього, який визначається Медичним центром в індивідуальному 
порядку.  

9. Сплачена вартість Послуги підлягає поверненню за умови, якщо пацієнт не отримав 
Послуги та звернувся із заявою про повернення грошових коштів не пізніше ніж за 1 
робочий день до завершення періоду дії Акції, тобто не пізніше 30 березня 2019 року. 

10. Медичний центр може відмовити пацієнтові у наданні Послуги без повернення 
сплаченої вартості такої Послуги у наступних випадках: 
• порушення Правил перебування пацієнтів у Медичному центрі; 
• порушення та/або невиконання рекомендацій (приписів, призначень тощо) щодо 

діагностичного процесу; 
• за наявності медичних та інших протипоказань щодо проведення дослідження. 

11. Результат дослідження (Послуга), проведеного в рамках Акції, не є клінічним 
діагнозом та може потребувати консультації лікаря, що не включена до вартості 
Послуги. 

12. Факт оплати вартості Послуги пацієнтом (або іншою особою в інтересах пацієнта) є 
підтвердженням ознайомлення з умовами надання Послуги.  

 


