Μερικά πράγματα διορθώνονται με ένα μόνο τηλεφώνημα!
.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρία μας, στην προσπάθειά
της να σας προτείνει πάντα κάτι νέο και χρήσιμο, σας προσφέρει μέσω της ΚΑΡΤΑΣ GEP,

σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη και τη θυγατρική της εταιρία Alter Ego, το
πρόγραμμα One Call 18123, με το οποίο έχετε 24ωρη πρόσβαση, 365 ημέρες το χρόνο με
συμφωνημένες τιμές σε:
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
1. Επείγοντα περιστατικά στο σπίτι ή στο γραφείο (Ηλεκτρολόγου, υδραυλικού,
αποφράκτη, κλειδαρά)
2. Εργασίες μεγαλύτερης κλίμακας κατόπιν μελέτης & προσφοράς (Ηλεκτρολογικές και
Υδραυλικές εργασίες, Υπηρεσίες Καθαρισμού, Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις –
Μυοκτονίες, Αποφράξεις, Επισκευή – συντήρηση κλιματιστικών, οποιεσδήποτε
άλλες τεχνικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες)
Β. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
1. Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο Ιατρών όλων των ειδικοτήτων σε
ολόκληρη την Ελλάδα με κόστος € 25
ανά επίσκεψη.
2. Απεριόριστες κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις (Παθολόγος, Παιδίατρος) σε ολόκληρη
την Ελλάδα με κόστος € 50 εντός
ωραρίου και € 60 εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες.
3. Διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως 30% και check-up στα Διαγνωστικά Κέντρα
και στις κλινικές του Ομίλου
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ καθώς και στα συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα της επαρχίας.
4. Αιμοληψία κατ’ οίκον με κόστος € 10 (μόνο στην Αττική).
5. Νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον για Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.
6. Οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική, σε δίκτυο συνεργαζομένων
οδοντιάτρων.
7. Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα με χρέωση € 15 στο φυσιοθεραπευτήριο και € 25 κατ’
οίκον.
8. Σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού και εφόσον προκύψει νοσηλεία στις
Κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, παρέχεται δωρεάν διενέργεια διαγνωστικών
εξετάσεων αξίας €300 καθώς και δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο.

Ο αριθμός που χρειάζεστε για τεχνική και ιατρική βοήθεια!
Αποκτήστε το πρόγραμμα One Call 18123 στην αποκλειστική τιμή των € 5!
Για να αποκτήσετε το πρόγραμμα One Call 18123 καλέστε την κυρία Αγγελική Μπέρου,
Διευθύντρια Πρότυπου Καταστήματος της Ευρωπαϊκής Πίστης, στο 211 2119862 ή
εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο aberou@europisti.gr.

