ČLENSKÉ
KARTY
individuální přístup při plánování vyšetření a procedur dle přání klienta
možnost výběru konkrétního specialisty
rozšířená základní zdravotní prohlídka u praktického lékaře
bezplatné zařazení do preventivně-rehabilitačního programu
(1x ročně ve zvoleném termínu a v rozsahu odpovídajícím
individuálním potřebám klienta)
přednostní přístup při objednávání na odborná vyšetření v RKM a na
Klinice Zámeček Malvazinky: interna, kardiologie, chirurgie, ortopedie,
rehabilitace, neurologie, praktický lékař, klinická psychologie, aj.
flexibilní servis je samozřejmostí
bezplatné zprostředkování odborného vyšetření
v našich partnerských zařízeních
Slevy až 30% v rámci věrnostního programu SPHERE po celé ČR a SR
Káva a voda ZDARMA v kavárně Rehabilitační kliniky Malvazinky
(1 x za návštěvu)
Narozeninové dárky pro všechny držitele členských karet
Platnost karty je 1 rok

www.malvazinky.cz

ČLENSKÉ KARTY
BRONZOVÁ KARTA

individuální cena

Pro klienty, kteří mají jasnou představu o obsahu
své předplacené karty

STŘÍBRNÁ KARTA

25.900 Kč

Karta obsahuje program prevence vzniku bolesti
v pohybové soustavě a 50% slevu na vybrané služby

možnost sestavení rehabilitačního programu dle přání klienta
karta obsahuje vyšetření a procedury dle vašich preferencí

program obsahuje komplexní vyšetření
u rehabilitačního specialisty

individuální kalkulace vybraných služeb

7 x individuální fyzioterapii

sleva 5% na dalších rehabilitační a vodoléčebné procedury,
které nejsou v programu zahrnuty

6 x služby maséra (na výběr z: 20 min. klasická masáž,
baňkování, podvodní masáž), 6 x skupinové cvičení nebo
posilovna, 12 x vstup do bazénu, 2 x sauna, 6 x celotělová vana

ZLATÁ KARTA

54.000 Kč

Karta obsahuje program prevence vzniku bolesti v pohybové
soustavě, hospitalizační balíček a vybrané služby zdarma
program obsahuje komplexní vyšetření
u rehabilitačního specialisty
12 x individuální fyzioterapii
12 x služby maséra (na výběr z: 20 min. klasická masáž,
baňkování, podvodní masáž)
pobyt na nadstandardních nemocničních lůžkách
v případech nutné hospitalizace v rozsahu až 14 dní v roce
zdarma neomezený vstup do rehabilitačního bazénu,
vodoléčebné procedury, skupinové cvičení a vstup
do fitness a funkční zóny v časech určených pro veřejnost

50 % sleva na vstup do rehabilitačního bazénu, vodoléčebné
procedury, skupinové cvičení a vstup do fitness a funkční zóny
v časech určených pro veřejnost

DIAMANTOVÁ KARTA

116.400 Kč

Karta obsahuje neomezené rehabilitační a fyzioterapeutické
služby, hospitalizační balíček a luxusní pobyt v rakouských termálních lázních
výběr osobního lékaře a fyzioterapeuta dle volby klienta
a možností kliniky
neomezené zdravotnické služby včetně bezplatného
vstupu do rehabilitačního bazénu, na vodoléčebné
procedury, skupinové cvičení a vstupu do fitness
a funkční zóny v časech určených pro veřejnost
možnost čerpání vodoléčebných procedur
s hostem držitele karty ve stejný den
v případě potřeby možnost doprovodu z řad zaměstnanců
kliniky k zajištění poskytovaných služeb
pobyt na nadstandardních nemocničních lůžkách v případech
nutné hospitalizace v rozsahu až 30 dní v roce
+ POBYT: diamantová karta opravňuje svého majitele k návštěvě
luxusního lázeňského zařízení Therme Laa Superior v Rakousku
pro 2 osoby na 2 noci včetně polopenze
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