Tájékoztató az utalványos kezelések igénybevételéről
A kúra megkezdésekor a pénztárnál érvényes beutalóval (30 napnál nem régebben felírt), kékfehér kartonpárral és TAJ kártyával kell jelentkezni.
A pénztáros dolgozók csak az OEP előírásainak megfelelő vényt fogadhatnak el.
Közgyógyellátáshoz a közgyógyigazolvány bemutatása kötelező!
A kúra időtartama 56 nap. A kúra dátumának lejárta után a kezelés nem folytatható, még
abban az esetben sem, ha az előre kifizetésre kerül. Az érvényes közgyógyigazolvánnyal
megkezdett kúrát a vendég a kúra végig igénybe veheti, még abban az esetben is, ha a
közgyógyigazolvány érvényessége a kúra közben lejár.
A gyógyvizes gyógymedence kezelést csak a beltéri medencékben lehet igénybe venni. A
fürdési idő 2 óra, ha más kezelést nem vesz igénybe, illetve 3 óra, ha más kezelést
(masszázs, tangentor, szénsav) is igénybe vesz. A kezelések igénybe vételéhez 500 Ft
túlfürdési letéti díjat kell fizetni, amelyet visszakap, ha nem lépi túl az előírt időt. A fürdési
időt a rendszer a forgókapun belépéstől a kilépésig méri.
A szolgáltatásokra az időpontokat a pénztárnál kell foglalni. A lefoglalt kezeléseket a
foglalással egyidejűleg ki kell fizetni. A lefoglalt és kifizetett kúrát a megkezdés előtt 2 órával
lehet lemondani illetve áthelyeztetni más időpontra a pénztárnál illetve a 06-1- 215-7084
telefonszámon vagy a dandar@spabudapest.hu e-mail címen. Előfoglalás esetén a kezelőre
vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk. Késés esetén a kezelést nem, vagy csak
csökkentett időben áll módunkban elvégezni.
A kezelések térítési díját a pénztárban kell kifizetni. Fizetéskor a vendég kap egy sárga proxy
órát, melyet bemenetelkor a kapuhoz érint. A kiválasztott öltözőszekrényt ezzel az órával lehet
zárni. Távozáskor az órát a kapu nyílásába kell dobni, a kapu az órát alul kiadja, innen ki
kell venni. A kúra végéig a vendégnek célszerű az órát magánál tartania, belépés csak
érvényes proxy órával történhet. Ha előre is foglal kezelést, akkor ennek az adatait is feltöltik
a proxy órára, így az előre fizetett kezelés napján már nem kell a pénztárnál sorban állni.
Elveszett (otthon felejtett) proxy órát csak 2000 Ft óra elvesztési díj befizetése ellenében áll
módunkban pótolni. Nyugta ellenében a megtalált, visszahozott proxy óra leadása esetén az
óra elvesztési díjat visszafizetjük.
Pénztári nyitva tartás:
hétfőtől - péntekig 6-19 óráig (a fürdő 20 óráig tart nyitva)
szombat - vasárnap: 8-19 óráig (a fürdő 20 óráig tart nyitva)
A kezelések térítési díja:
- medence fürdő:
- medence fürdő
közgyógyigazolvánnyal:
- termál kádfürdő

700 Ft
500 Ft
500 Ft

- masszírozás:
- víz alatti
vízsugármasszázs
- szénsavas kádfürdő

700 Ft
600 Ft
400 Ft

A kezelések igénybevétele:
A masszírozást igénybe vevő vendégeink a kúra megkezdésekor kapnak 1 db lepedőt, amit
a kúra ideje alatt minden alkalommal magukkal kell hozni. Az átvételt a vendég a kartonján
aláírásával igazolja. Az otthon felejtett, elvesztett lepedőt 200 Ft befizetése mellett
pótoljuk.

A kezelésekre a vendég az orvos által kiállított kartonját minden alkalommal köteles magával
hozni, és azt a kezelőnek a proxy órával együtt átadni.
A karton más személynek nem adható oda, nem átruházható!
A kezelések előtt az előfürdő használata kötelező!
A vendég a gyógymedencében csak az orvos által ajánlott ideig tartózkodjon. Masszírozáshoz
száraz, megtörölközött állapotban kell jelentkezni. Masszírozásra a kapott lepedőt a
vendégnek magával kell vinnie.
A szolgáltatásokról számlát a kúra utolsó napján, nyugták ellenében áll módunkban kiállítani.
Áfás számla igényéhez kérjük, őrizze meg nyugtáit.
Kellemes gyógyulást kívánunk!
Budapest, 2018.01.08.
Dandár gyógyfürdő
vezetősége

