
Regulament oficial campanie “Dr. Pro si Mini Asistentii Viitorului” 

Centrul Medical Pro Clinic 

 

1. Campania organizata de catre centrul medical Pro Clinic este adresata copiilor cu varsta cuprinsa 

intre 3-14 ani, astfel incat voucherul primit in urma campaniei este valid doar pentru 

programarea copiilor cu varsta intre 3-14 ani. 

2. In cadrul campaniei, vor fi oferite 2.000 de vouchere gratuite. 

3. Voucherul poate fi utilizat doar in urma programarii in clinica Pro Clinic, la nr de tel 0336 912.  

4. Parintii trebuie sa prezinte la receptia in clinica voucherul primit. 

5. Pentru a pastra calitatea si integritatea actului medical si a serviciilor oferite pacientilor, 

programarile vor fi stabilite in timpul orelor de program ale clinicii, pe baza disponibilitatii si a 

programului deja stabilit al medicilor specialisti. 

6. Reducerea de 30% oferita parintilor la prima vizita in clinica nu se cumuleaza cu alte promotii 

sau reduceri active. 

7. Reducerea de 30% oferita parintilor la prima vizita in clinica include specialitatile clinice, in 

aceasta oferta nu intra analizele de laborator. 

8. Parintii trebuie sa pastreze voucherul primit pentru a beneficia de reducerea de 30% la prima 

vizita in clinica. 

9. Programarile se pot face in perioada 8-30 septembrie. 

10. Perioada disponibila pentru a intra in posesia voucherelor este de 8-14 septembrie, din 

Shopping City Galati, zona Carrefour-Jysk, intre orele: 8 septembrie 12.00-16.00, 9-14 

septembrie 16.00-20.00. 

11. Intervalele orare pentru desfasurarea actiunii: 8 septembrie 12.00-16.00, iar 9-14 septembrie 

16.00-20.00. 

12. Organizatorul campaniei isi rezerva dreptul de a modifica perioada campaniei pe parcursul 

derularii acesteia, cu conditia instiintarii publicului pe site-ul www.pro-clinic.ro. 

13. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul regulament oficial, doar 

dupa anuntarea in mod public a acestor modificari. 

Pentru a ne trimite sugestii sau eventuale reclamatii, ne puteti scrie pe adresa de e-mail: 

office@pro-clinic.ro 

Va multumim pentru prezenta si intelegerea dumneavoastra! 

http://www.pro-clinic.ro/
mailto:office@pro-clinic.ro

