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VISSZATÉRÍTÉS 
 

Ajánljon minket és kapjon vissza 10.000 forintot az Ön kezelése árából! 

Nemcsak Ön, barátja is járjon jól! 

 

Ön, az ajánló 
Ismerőse, az ajánlott 

Amennyiben az Ön ajánlására  

DiamondFEMTO vagy OptiLASIK  kezelésre kerül sor, akkor 

Ön a saját  DiamondFEMTO, OptiLASIK vagy PRK kezelése 

árából utólag 10.000 forint visszatérítést kap. 

 

Ha Ön ajánlja a kezelést barátjának, ő garantáltan kedvezményt 

kap a lézeres szemműtét árából. 

Hogyan kaphat 10.000 Ft-ot? 

 Amennyiben ismerőse szintén a Budai Szemészeti Központban választ 

lézeres látásjavítást, mi visszafizetünk Önnek 10.000 Ft-ot! 

 Kérje meg ismerősét, hogy adja meg nekünk az Ön elérhetőségét, hogy 

felvehessük Önnel a kapcsolatot, az összeg átadásához! 

 Amennyiben ő nem adja meg, kérjük, hogy jelezze számunkra az ajánlást 

e-mailben vagy telefonon!  

Mely kezelésekre vonatkozik? 

 Akár DiamondFEMTO , OptiLASIK vagy PRK kezelést választ 

ismerőse, jár a visszatérítés! 

 Kizárólag teljes árú, vagy az ajánlási kedvezmény igénybevételekor jár a 

visszatérítés 

Hányszor kaphatok 10.000 Ft-ot? 

 Ahány embernek ajánl minket, tehát ha több embernek ajánlja a kezelést, 

lassan visszajöhet a kezelésének ára. 

Milyen kedvezményre jogosult az ismerősöm? 

 

 DiamondFEMTO lézeres látásjavítás 2 szemre: 

596.000 Ft helyett, 499.000 Ft 

 

 OptiLASIK lézeres látásjavítás 2 szemre: 

396.000 Ft helyett 249.000 Ft 

Hogyan tudja érvényesíteni a kedvezményt? 

 Hivatkozzon Önre az alkalmassági vizsgálaton! 

 Az alábbi adatokat kell Önről tudnia: Név és még egy azonosításra 

alkalmas adat. 

 Kollégáink ellenőrzik, hogy Ön mikor járt nálunk és ismerőse megkapja 

a kedvezményt. 

Kérje meg ismerősét, hogy adja meg nekünk az Ön elérhetőségeit! 

 Amennyiben ő nem adja meg, kérjük, hogy jelezze számunkra az ajánlást 

e-mailben vagy telefonon! info@budaiszemeszet.hu  

  

Beleegyezési Nyilatkozat 

 

Pénzvisszatérítés: Amennyiben a Budai Szemészeti Központban az Ön ajánlására PRK/LASIK/DIAMONDFEMTO kezelésre (kizárólag 

teljesárú kezelés vagy Budai Szemészeti Központ ajánlott kedvezményes árú) kerül sor akkor Ön a saját kezelése árából, utólag 10.000 forint 

visszatérítést kap.  

A beteg aláírása:       ______________________________ 

 

A beteg neve (nyomtatott betűvel):     ______________________________ 

 

Budapest, _______________________ 
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