
Organizatorul Campaniei "“RESPONSABILITATE PENTRU MEGA SANATATE”- 20% discount" denumita in 

continuare "Campania" este societatea  Centrul Medical Unirea S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion 

Ionescu de la Brad, nr. 5B, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul J40/15930/1991, 

codul fiscal RO5919324, având contul RO33RZBR0000060013094217 deschis la  Raiffeisen Bank - 

Sucursala Dorobanți, reprezentată prin  Fady Chreih, în calitate de Director General si denumita in 

continuare "Reteaua de sanatate REGINA MARIA", sau "REGINA MARIA", sau "Organizatorul". 

La aceasta campanie poate participa orice persoana, abonat sau nu al Retelei de sanatate REGINA MARIA, 

insa discount-ul oferit nu se cumuleaza cu alte reduceri practicate de Reteaua de sanatate REGINA MARIA; 

In cazul in care pacientul abonat beneficiaza de un discount aplicabil serviciului solicitat conform 

abonamentului detinut se va aplica discount-ul cel mai mare. De asemenea, discount-ul oferit in Campanie 

nu se cumuleaza in cazul in care un client se regaseste in cel putin doua din cele trei situatii descrise mai 

jos. Campania se desfasoara in toate policlinicile si punctele de recoltare REGINA MARIA din Bucuresti si 

din tara, judetele Ilfov, Timis (Timisoara), Constanta, Brasov si Cluj, Bacau, Iasi, Targu Mures (cu exceptia 

ambulatoriilor spitalelor REGINA MARIA), lista acestora se regaseste pe pagina 

www.reginamaria.ro/clinici .  

Participantii care doresc sa beneficieze de 20% discount in locatiile proprii REGINA MARIA trebuie sa: 

a)  cumpere in perioada campaniei (15.07.2020 - 30.09.2020) fructe si/sau legume din locatiile 

partenerului nostru, Mega Image, participant in Campanie, si prezinta bonul fiscal doveditor intr-una din 

locatiile REGINA MARIA participante la Campanie. 

Locatiile Mega Image participante in Campanie sunt: 

BUCURESTI – toate magazinele MEGA IMAGE si Shop&Go 

BRASOV: toate magazinele MEGA IMAGE si Shop&Go din judet 

CONSTANTA: toate magazinele MEGA IMAGE si Shop&Go din judet 

CLUJ: toate magazinele MEGA IMAGE si Shop&Go din judet 

TIMISOARA: toate magazinele MEGA IMAGE si Shop&Go din judet 

ILFOV: toate magazinele MEGA IMAGE si Shop&Go din judet 

Bacau: toate magazinele MEGA IMAGE SI Shop&GO din judet 

Iasi: toate magazinele MEGA IMAGE SI Shop&GO din judet 

Prahova: toate magazinele MEGA IMAGE SI Shop&GO din orasul Ploiesti 
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In cazul bonurilor fiscale emise de partenerul Mega Image, perioada desfasurarii campaniei este 

15.07.2020 – 30.09.2020 - bonuri emise in acesta perioada. 

 

Discount-ul de 20% este valabil pentru urmatoarele servicii disponibile in Reteaua de sanatate REGINA 

MARIA: analize de laborator (exceptand serviciile din cadrul laboratoarelor GENETIC CENTER), 

consultatii/ controale si ecografii disponibile in locatiile participante la Campanie, exceptand serviciile 

de imagistica (exemplu: radiografie, CT, RMN, mamografie, osteodensitometrie etc)  

Campania nu se aplica medicilor din Retea incadrati in una din urmatoarele categorii: Parteneriat 

Academic, Plata Integrala sau Plata. 

Locatiile REGINA MARIA participante la Campanie sunt cele enumerate pe pagina 

www.reginamaria.ro/clinici, exceptand: 

Spitalul Baneasa 

Spitalul Euroclinic 

Spitalul Ponderas Academic Hospital 

Maternitatea din cadrul Campusului medical Brașov 

Spitalizare pediatrie din cadrul Campusului Medical Brașov 

Spitalul Puls Targu Mures 

Spitalul Cluj REGINA MARIA 

Private Care (One-Day Check-up) 

Clinicile partenere REGINA MARIA 

 

Pentru a beneficia de discount, pacientul trebuie sa se programeze in prealabil la numarul de telefon 

0219268 sau online prin formularul de pe pagina campaniei si sa comunice in momentul programarii 

ca detine un bon fiscal emis de Mega Image care sa contina fructe si/ sau legume achizitionate in 

perioada campaniei. 

De asemenea, la momentul prezentarii in clinica la programare, este recomandat ca pacientul sa 

aiba asupra sa bonul fiscal Mega Image sau pliantul Campaniei. 
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Pacientii vor beneficia de discount-ul oferit pentru programari inregistrate in perioada Campaniei, 
15.07.2020 - 30.09.2020, cu bonurile din perioada 15.07.2019 - 30.09.2019. 

 

Regulamentul promotiei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe pagina  

https://www.reginamaria.ro/obiceiurisanatoase sau in baza unei solicitari în clinicile REGINA 

MARIA din Bucuresti si din tara. 
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