
ORGANIZATORUL 
VOUCHERULUI CADOU 

1.1. Prezentul Program de eliberare și administrare a Voucherului Cadou este organizat de către SANADOR.
1.2. Prezentul Regulament este elaborat și atașat în formă fizică la certificat, de asemenea și pe site-ul oficial 
SANADOR, www.sanador.ro.
1.3. SANADOR își rezervă dreptul de a modifica sau adăuga prevederi la prezentul program de loialitate în 
mod unilateral, precum și de a decide încheierea sau modificarea programului în orice moment, schimbările 
intrând în vigoare după publicarea lor, conform punctului 1.2.  

TERMENI ȘI CONDIŢII DE UTILIZARE 
A VOUCHERULUI CADOU 

2.1. Termenii și condiţiile respective se referă la Voucherul Cadou în formă fizică și pot suferi schimbări.
2.2. Voucherul Cadou înseamnă un certificat, a cărui valoare este egală cu nominalul indicat pe el, care 
presupune achitarea în avans a serviciilor medicale, prin urmare, transmis deţinătorului. Participanţii pot 
cumpăra servicii achitând cu Voucherul Cadou, în loc de bani. 
2.3. Voucherul Cadou poate fi utilizat doar la prezentarea bonului fiscal, emis de casa de marcat.
2.4. Suma indicată în Voucherul Cadou poate fi utilizată la necesitate. Diferenţa nu se returnează, însă se 
consideră avans la adresarea ulterioară.
2.5. Voucherul Cadou poate fi folosit de un singur pacient, pentru achitarea unui sau mai multor servicii 
medicale.
2.6. Perioada de valabilitate a voucherului este de 1 an din data eliberării, indicată pe voucher.
2.7. Pacientul poate utiliza o dată mai multe vouchere cadou, valoarea lor cumulându-se.
2.8. Voucherul deţinătorului este reţinut de către reprezentanţii SANADOR după prima utilizare a acestuia, iar 
serviciile de ambulatoriu ulterioare se vor deconta până la concurenţa sumei achitate. 
2.9. Deţinerea și folosirea acestui voucher înseamnă acceptarea necondiţionată a termenilor și condiţiilor 
prezentului regulament.
2.10. Voucherul Cadou este transferabil (poate fi transmis unei alte persoane).
2.11. Voucherele Cadou deteriorate sau pierdute nu pot fi restabilite.           
2.12. Programul se desfășoară în perioada 01 martie 2021 – 31 decembrie 2022.
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2.13. SANADOR își asumă dreptul de a suspenda programul în orice moment, printr-o notă informativă 
postată pe www.sanador.ro, cu 14 zile calendaristice înainte. 
2.14. Voucherul Cadou dispune de serie numerică individuală.

PARTICIPANŢI LA PROGRAM 

3.1. Voucherul Cadou se eliberează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care achiziţionează voucherul și, 
prin urmare, acceptă prezenţii Termeni și Condiţii agreate. 

TIPURI DE CERTIFICATE CADOU 
ȘI SERVICII DISPONIBILE 

4.1. Voucherele Cadou eliberate de către SANADOR au valoarea de 500 și 1.000 de lei.
4.2. Serviciile acoperite de prezentul Program sunt: serviciile medicale SANADOR  
       l consultaţii de specialitate 
       l radiologie-imagistică medicală 
       l explorări funcţionale și analize de laborator.

LEGEA APLICABILĂ ȘI MODUL DE SOLUŢIONARE 
A DISPUTELOR 

Orice dispută între organizator și participanţii la acest Program va fi rezolvată pe cale amiabilă sau, dacă nu 
va fi posibil, disputele vor cădea sub competenţa organelor competente.
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