
Kedves Pácienseink,
Új év, új tervek, új fogadalmak. Önök mit terveznek erre az évre? Több együtt töltött minőségi időt? Esetleg családi utazásokat? Vagy 
megpróbálnak jobban gondoskodni magukról, az egészségükről? Tényleg kíváncsiak vagyunk. Mi a magunk részéről igyekszünk 
mindent megtenni annak érdekében, hogy idén is sok kedvezményes vizsgálatot biztosítsunk Pácienseinknek. Hónapról-hónapra 
egyre nagyobb odafigyeléssel, az Önök visszajelzései alapján találjuk ki, és állítjuk össze akciós vizsgálatainkat. Januárban sem 
tesszük ezt másként. 

A megelőzés fontos
Ebben az évben sem árt, ha alaposabbak vagyunk akkor, ha az egészségünkről 
van szó. Tudták, hogy nagyjából félévente akkor is érdemes állapotfelmérő labort 
csináltatni, ha egyébként jól érezzük magunkat? Indítsák az új évet azzal, hogy 
bejelentkeznek hozzánk! Legyenek biztosak abban, hogy minden rendben van!

Januárban újra INGYENES 
A sok karácsonyi beigli után sem áll meg az élet. Sőt! Januárban a beiglit felváltják 
a diétás ételek, az ember nem győzi ledolgozni az ünnepek alatt összeszedett 
kalóriákat. A rengeteg elfogyasztott cukor azonban a szánkban, a fogainkon is nyomot 
hagy. Hogy mekkorát? Jöjjenek el hozzánk, és megnézzük! Felmérjük, megbeszéljük 
Önükkel, megcsináljuk. Ingyen! Nem érdemes kihagyni.



Medicina Assistant kártya és egészségpénztári kártya
Szuper ajánlat, hogy a kártyához kapcsolódó szolgáltatásként a Medicina 
Egészségközpont páciensei vizsgálataink árából 10 % kedvezményt kapnak.
További kártyához kapcsolódó szolgáltatások: 
 • Vérvétel 
 • Asszisztencia szolgáltatás
 • Csoportos élet- és egészségbiztosítás
 A Medicina Assistance Kártya szolgáltatás díja havonta csupán 130 Ft/fő, melynek 
megfizetése Medicina Egészségpénztári egyéni számla egyéni számlája terhére 
történik. 

Ha még nincs Medicina Egészségpénztári tagságuk, de szeretnék igénybevenni a szolgáltatást, a tagsághoz szükséges belépési 
nyilatkozatot le tudják tölteni a Medicina Egészségpénztár weboldaláról, de nálunk, a Medicina Egészségközpontban is hozzájuthatnak 
a belépési nyilatkozathoz. 

Medicina Egészségpénztári tagok figyelmébe!
Fizessék egészségügyi kiadásaikat egészségpénztári számlájukról! Egyéni befizetéseik 
után 20 % adókedvezményben részesülnek, így a Medicina Egészségközpont 
szolgáltatásait is kedvezőbb áron vehetik igénybe.

Online időpontfoglalás
Ne feledje, hogy most már minden vizsgálatunkra be 
tud jelentkezni online is. Tehát ha szeretne minket 
elérni, de foglaltak a vonalaink, foglaljon időpontot 
weboldalunkon keresztül.

Ingyenes parkolási  
lehetőséggel várjuk!

http://onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu/hu/medicina/

