
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
NZOZ Szpital im. dr B. Hagera

ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry

 VOUCHERY
Vouchery podarunkowe stanowią nowoczesny element gratyfikacji, jednocześniestanowią doskonałą formę podziękowania dla pracowników w zaangażowanie i wrozwój  firmy  oraz motywację  do  dalszej  pracy.  Pozwalają  zadbać  o to,  abynajbardziej  wartościowy  kapitał  firmy,  jej  pracownicy,  byli  zrelaksowani,wypoczęci i cieszyli się dobrą kondycją fizyczną.
VOUCHER  I   (za cenę 200,00 zł.) ważny rok
Konsultacja fizjoterapeuty.
5 zabiegów masaży częściowych 20 zabiegów fizjoterapeutycznych: do wyboru z niżej wymienionych

FIZYKOTERAPIA
JONTOFOREZA
GALWANIZACJA
DIADYNAMIK
INTERDYN
ELEKTROSTYMULACJA
ULTRADŹWIĘKI
SOLLUX
TENS
POLE MAGNETYCZNE
PRĄDY KOTZ'A
PRĄDY TREABERTA
LASER
TONOLIZA
STYMULACJA WYSOKONAPIĘCIOWA

KINEZYTERAPIA
( ćwiczenia)

Strona: www.wspsa.pl  Tel 032 390 82 00 Fax 032 384 54 04 NIP: 645-25-01-353 REGON: 241512940
ING Bank Śląski O/Tarnowskie Góry NRB: 79 1050 1230 1000 0023 4649 7437

KRS: nr: 0000349762 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy w kwocie 13.666.000,00 zł opłacony w całości
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Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A
          Istnieje możliwość dobrania innych zabiegów niż wyżej wymienione 

po  uzgodnieniu z fizjoterapeutą.
- jedno badanie laboratoryjne : morfologia.

VOUCHER II    (za cenę 300,00 zł.) ważny rok
Konsultacja fizjoterapeuty.
10 zabiegów masaży częściowych20 zabiegów fizjoterapeutycznych: do wyboru z niżej wymienionych

FIZYKOTERAPIA
JONTOFOREZA
GALWANIZACJA
DIADYNAMIK
INTERDYN
ELEKTROSTYMULACJA
ULTRADŹWIĘKI
SOLLUX
TENS
POLE MAGNETYCZNE
PRĄDY KOTZ'A
PRĄDY TREABERTA
LASER
TONOLIZA
STYMULACJA WYSOKONAPIĘCIOWA 

KINEZYTERAPIA
( ćwiczenia)

Istnieje możliwość dobrania innych zabiegów niż wyżej wymienione 
po uzgodnieniu z fizjoterapeutą.

 dwa badanie laboratoryjne: morfologia, glukoza.
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Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A
          VOUCHER III   (za cenę 450,00 zł.) ważny rok

Konsultacja fizjoterapeuty.
10 zabiegów masaży całego kręgosłupa20 zabiegów fizjoterapeutycznych : do wyboru z niżej wymienionych

FIZYKOTERAPIA
JONTOFOREZA
GALWANIZACJA
DIADYNAMIK
INTERDYN
ELEKTROSTYMULACJA
ULTRADŹWIĘKI
SOLLUX
TENS
POLE MAGNETYCZNE
PRĄDY KOTZ'A
PRĄDY TREABERTA
LASER
TONOLIZA
STYMULACJA WYSOKONAPIĘCIOWA 
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA

KINEZYTERAPIA
( ćwiczenia)

Istnieje możliwość dobrania innych zabiegów niż wyżej wymienione 
po  uzgodnieniu z fizjoterapeutą.
- trzy badanie laboratoryjne : morfologia, glukoza, cholesterol.
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Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A
          REGULAMIN VOUCHERÓW

1.Vouchery Podarunkowe upoważniają do skorzystania ze wszystkich usług w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą i zgodnie z wartością Vouchera. 
2.Przed planowaną wizytą należy dokonać osobistej lub telefonicznej rezerwacji terminu 
na zabiegi zgodnie z wartością Vouchera pod nr tel. (32) 390 -82-62.
3.Wszystkie wykonane usługi  (zgodnie  z wartością Vouchera ) będą  odnotowywane na  karcie
zabiegowej. 
4.W przypadku braku możliwości przybycia na wizytę w umówionym terminie prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 390-82-62 celem przesunięcia terminu. Umówione   spotkanie
należy odwołać co najmniej 24 godziny wcześniej. Nieodwołanie wizyty  lub odwołanie jej zbyt późno
skutkuje potrąceniem z pakietu  5% kwoty przeznaczonej na umówiony zabieg.
5.Vouchery  można zrealizować w okresie 12 miesięcy od daty wykupienia – w tym czasie należy
dokonać rezerwacji terminu i skorzystać z zabiegów. Po tym czasie niewykorzystana część Vouchera
lub cały Voucher traci ważność. 
6.Voucherów nie można zwrócić ani wymienić na gotówkę; nie wydajemy reszty w gotówce 
z Voucherów .
7.Vouchery podarunkowe otrzymuje Firma lub odbiorca indywidualny dokonujący zakupu
po podpisaniu umowy lub uiszczeniu opłaty w kasie szpitala WSP S.A.
8. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
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