
20% KEDVEZMÉNY* 
 DANUBIUS MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 

 

 

 
Szolgáltatás megnevezése: 
 
A Budai Magánorvosi Centrum és a Budai Oltóközpont a Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 82. alatt 
közel 30 szakorvossal várja a Danubius Munkatársakat. A Budai Magánorvosi Centrumban a 
széleskörű szakrendelés mellett, diagnosztikai vizsgálatokat, szűréseket és laboratóriumi 
vizsgálatokat is végeznek. Csecsemők és kisgyermekek számára is elérhető a vérvétel, ahol 
szakképzett asszisztensek várják a gyermekes családokat. 
A XIII. kerületi Tátra u. 9-11. sz. alatti rendelőben a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot is kérhető. 
 
Általános információk: 
 
honlap:    www.budaimaganrendelo.hu  
telefonszám:    +36-1-794 3980 
e-mail cím:    info@budaimaganrendelo.hu, info@budaioltokozpont.hu 
 
cím:    1117 Budapest, Fehérvári út 82. 
 
*KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE: 
 

- Magánorvosi Centrumban a Danubius Munkatársak és családtagjaik a szakorvosi vizsgálatok 
árából 20% kedvezményt kapnak. A kedvezmény igénybevételéhez a Danubius Tagkártyát 
kell felmutatni a rendelő recepcióján.  

- Budai Gasztroenterológiai Centrumunkban Danubius Munkatársak és családtagjaik 
szakorvosi vizsgálatok árából 10% kedvezményt kapnak. A kedvezmény igénybevételéhez 
elegendő, ha időpont foglaláskor Danubius nevét említik a recepción.(Cím:1117 Budapest, 
Fehérvári út 82. I. em. Telefon:+36 20 410 1926, E-mail:recepcio@a1endoszkopia.hu) 

- Budai New Beauty Orvos-Esztétikai Központ-ban Danubius Munkatársak és családtagjaik a 
kezelések árából 10% kedvezményt kapnak. A kedvezmény igénybevételéhez elegendő, ha 
Danubius nevét említik a recepción.(Cím:1117 Budapest, Fehérvári út 82. I. em. Telefon:+36 
30 447 7826, E-mail:info@newbeauty.hu) 

- A Budai Dental (Fogászati és Implantológiai) Centrum-ban Danubius Munkatársak és 
családtagjaik a kezelések árából 10% kedvezményt kapnak. A kedvezmény igénybevételéhez 
elegendő, ha Danubius nevét említik a recepción.(Cím:1117 Budapest, Fehérvári út 82. I. em. 
e-mail:info@bmcdental.com. Tel: +36 70 771 5221) 

- Szerződéses partnerünknél  a Szem-Pont Optika készített szemüveg árából pedig 10% 
engedményt kapnak (Cím:1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Telefon/Fax: +36 1 872 
2160, E-mail:info@optikaszempont.hu., www. optikaszempont.hu) 

 
FIGYELEM! A vizsgálatok DANUBIUS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR számlára elszámolhatóak!  
A számlát Danubius Egészség- és Önsegélyező Pénztár nevére és 1051 Budapest Szent István tér 11 

címére kiállíttatani és a számlán fel kell tüntetni a tag vagy a jogosult nevét.  

Amennyiben a Danubius tagkártya a szolgáltatás igénybe vétele előtt nem kerül felmutatása, úgy 

utólagosan a kedvezmény már nem érvényesíthető.  
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