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TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A VOUCHER-ULUI DE SERVICII MEDICALE 
OK MEDICAL – TRAVEL BRANDS SA 

 
 
1. Acordare voucher servicii medicale 
1.1 Voucherul de servicii medicale este acordat oricarui turist TRAVEL BRANDS SA care urmeaza sa 
calatoreasca intr-o destinatie in care este necesara prezentarea rezultatului negativ al unui test PCR.  
1.2 Acesta este acordat de catre consultantul care i-a rezervat vacanta. 
 
 

2. Utilizare voucher servicii medicale 
2.1 Voucherul de servicii medicale este utilizat pentru a beneficia de un pret preferential la realizarea 

investigatiilor de laborator pentru identificarea noului coronavirus (SARS-CoV-2) - test PCR.  
2.2 Testul PCR se realizeaza intr-unul dintre punctele de recoltare Ok Medical din Romania. 
2.3 Turistul trebuie sa se prezinte cu voucherul in forma fizica si cu continutul completat intr-unul 
dintre punctele de recoltare Ok Medical din Romania. 
 
 

3. Pret preferential 
3.1 Pretul este de 197 RON per investigatie, per persoana. 
3.2 Pretul include contravaloarea kitului de investigatie precum si traducerea in limba engleza a 
rezultatului testului.  
3.3 Turistul este cel care achita contravalorea testului in punctele de recoltare Ok Medical. 
 

4. Valabilitatea voucherului 
4.1 Voucherul de servicii medicale este valabil pana pe 16.03.2022. Valabilitatea acestuia nu poate 
fi extinsa.  
 

5. Diverse 
5.1 Ok Medical va furniza rezultatul testului in maximum 48 de ore de la primirea probelor. Pot exista 
situatii exceptionale datorate evolutiei pandemiei in care termenul sa fie majorat.  
5.2 Ok Medical va informa turistul dinaintea recoltarii de posibilitatea de a primi rezultatele intr-un 
termen mai mare de 48 de ore.  
5.3 TRAVEL BRANDS SA si Ok Medical nu isi asuma raspunderea in cazul in care rezultatul testului 
PCR ajunge intr-un termen mai mare de 48 de ore.  
5.4 Ok Medical va furniza rezultatul direct turistului, TRAVEL BRANDS SA nu intermediaza furnizarea 
acestuia. 


