
Kedves Pácienseink,
Tudták, hogy a február a legrövidebb hónap? Ebben a minőségében pedig tulajdonképpen lerövidíti nekünk a telet, hogy aztán 
márciusban végre elkezdődhessen a tavasz. De addig még sok teendőnk van. Fontosnak tartjuk például megosztani olvasóinkkal, 
hogy még mindig az Önök egészsége a legfontosabb számunkra! A februári kedvezményeket is ennek jegyében állítottuk össze!

Legyenek képben
Mivel még tart a tél, arra kérjük Önöket, hogy szánjanak időt egy állapotfelmérésre! 
Minden embernek érdemes tisztában lenni fizikai állapotával. Főleg, ha olyan 
tüneteket tapasztalnak, amelyek eddig nem voltak jelen az életükben. A Medicina 
Egészségközpont állapotfelmérő laborcsomagja ebben segít, ráadásul februárban 
jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe nálunk! Ne gondolkodjanak sokat rajta, 
jelentkezzenek be hozzánk!

Széles mosoly a szerelmesek ünnepén
Ezekben a hetekben minden párnak egy kicsit gyorsabban dobog a szíve. Hogy 
miért? Mert február 14-én van Bálint-nap, amikor a szerelmet ünnepeljük. Arra kérjük 
Önöket, hogy  próbálják meg az egész éves hajtás előtt valamilyen szuperkedves 
dologgal meglepni kedvesüket! 

Mi mindent megteszünk azért, hogy Valentin-napon az összes Páciensünknek őszinte 
lehessen a mosolya: ebben a hónapban sem kérünk pénzt a fogászati szűrésért.  
Teljesen INGYENES!



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/

