
 
 

   
    

 

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A VOUCHER SERVICII MEDICALE 

 

1. Acordare voucher servicii medicale 

1.1 Voucherul de servicii medicale este acordat oricarui client EXIMTUR SRL care urmeaza sa 

calatoreasca in Romania sau intr-o destinatie in care este necesara prezentarea rezultatului negativ 

al unui test Covid19 PCR sau test rapid antigen Covid19. 

1.2 Voucherul este acordat clientului la momentul rezervarii serviciilor turistice si incasarii avansului, 

in format electronic sau listat, de catre consultantul de calatorie EXIMTUR care i-a rezervat serviciile 

turistice. 

 

2. Utilizare voucher servicii medicale 

2.1 Voucherul de servicii medicale poate fi utilizat de client pentru a beneficia de un pret preferential 

la realizarea urmatoarelor testari medicale: 

- test Covid19 PCR – 250 lei 

- test rapid Antigen Covid19 – 80 lei 

- Anticorpi Neutralizanti Covid 19 anti-Spike – 130 lei 

2.2 Testele medicale se realizeaza la punctul de recoltare al Centrului Medical MEDSAN din Cluj 

Napoca, str Ilie Macelaru nr. 28. 

2.3 Pentru programarea testarii clientul va apela cu minim 3-5 zile inainte de data plecarii, unul dintre 

numerele de telefon 0372 714 685; 0770 594 756 sau 0264 597 603 si va comunica tipul analizei 

solicitate si faptul ca este client EXIMTUR. 

Stabilirea tipului de test covid care trebuie efectuat si a datei de recoltare a testului in functie de tara 

unde calatoreste si/sau conditiile de intrare in aceasta nu cade in sarcina MEDSAN. 

2.4 Clientul se va prezenta la punctul de recoltare MEDSAN cu voucherul (electronic sau listat), 

obligatoriu completat cu informatiile solicitate si va mentiona la receptie numele agentiei de turism 

EXIMTUR. 

2.5 Rezultatul analizelor cade exclusiv in sarcina MEDSAN si se elibereaza in urmatoarele conditii: 

-  in max 12 ore daca recoltarea se va efectua in intervalul 8.00 – 14.00 in zilele de luni-vineri 

- in max  24 ore daca recoltarea se va efectua in intervalul 14.00 – 18.00 in zilele de luni-vineri 

- in max 12 ore in zilele de sambata,  recoltarea efectuandu-se  in intervalul 8.00 – 11.00 

2.6 Valabilitatea testului este reprezentata de ziua si ora recoltarii, nu de data eliberarii rezultatului 

(pe buletinul de analiza va aparea data si ora recoltarii testului). 

2.7 Rezulatele sunt traduse in limba engleza si vor fi trimise automat pe emailul indicat  de 

client,acestea putand fi descarate prin folosirea codului de proba unic pe care clientul il va primi de 

la receptia punctului de recoltare in momentul recoltarii. 

2.8 Cod QR va fi inscris pe rezultat. 

 

3. Pret preferential 

3.1 Pretul analizelor este cel mentionat la art. 2.1 pe voucher si este exprimat in RON, per 

investigatie, per persoana, 

3.2 Clientul va achita contravalorea testului medical in locatia Centrului Medical MEDSAN in 

momentul recoltarii testului. 


