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IŞITME CIHAZLARİ VE AKSESUARLARI
ODYOMETRİK VE TİMPANOMETRİK TESTLERI
TEKNIK SERVIS
YARDIMCI DINLEME ÜRÜNLERI VE FM SISTEMLERI
SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSATLIDIR

GAZIANTEP BAROSU İLE YAPİLAN PROTOKOL GEREĞI;
Demek üyeleri ve birinci derecede yakınlarına tüm işitme cihazları güncel fiyat listesi
üzerinden %30 indirimli verilecektir
Anlaşmalı kredi kartlarma 6 taksit ödeme imkanı sağlanacaktır
Ücretsiz işitme testi uygulaması yapılacak.
işitme cihazı alan herkese her kulak için birer adet kulak katibi ve her cihaz için 2 paket
(12 adet) işitme cihazı pili ücretsiz verilecek.
Cihaz kullanan hastalara kalıplar %20 indirimli yapılacaktır.
Pil ücreti %10 indirimli, toplu alımlarda %20 indirimli olacaktır.
CALISMA SAATLERİMİZ:
HAFTA İÇİ: 9.00 — 18.00
CUMARTESI: 9.00 — 15.00
ADRES: Değirmiçem Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Aksürmeli Apt. 39/11 Şehitkâmil,
Gaziantep/Türkiye
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(SGK VE OCRETLI HASTALAR VE 1. DERECE YAKINLARI IÇIN)

MUAYENE : % 30
TETKIK

: % 30

LAZER AMELIYAT : % 20
GENEL AMELIYAT : % 20
ÖZELLİ KLİ AMELIYAT: % 10

özel Şartlar;

İ ndirimler hastanı n ödeyeceği rakam üzerinden yapı lacaktı r.
özel sağlı k sigortalı kişilerde sigorta= kapsam dışı bı raktığı işlemlerde uygulanı r.
'İş bu indirimin uygulanması durumunda diğer indirim ve kampanyalar uygulanmaz. Ilan
edilen şartlar dahilinde Müşteri dilediğini seçme hakkı vardı r.
Tüm Işlemler için kredi kartları na bankalar ile yapı lan anlaşmalar oranı nda vade farksız
taksitli ödeme imkünı bulunmaktadı r.
Dünyagdz grup hizmet fiyatları nı ve indirim yüzde oranları nı protokol süresince değiştirme,
kaldı rma hakkı nı saklı tutar.
Hastanı n başka protokol nedeniyle gördüğü tedavi bedelinden indirim hakkı bulunuyor ise;
hasta ikisinden birini tercih ederek kullanı r.
Yapı lan indirim oranları aşağıda belirtilen şubelerimizde geçerli olacaktı r.
DONYAGÖZ GAZIANTEP

HIZMET PROTOKOLU
MADDE 1. TARAFLAR
Bir tarafta Sani Konukoğlu Bulvarı Mücahitler Mahallesi No:86 Şehitkamil /GAZİANTEP
adresinde müklm Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ile diğer taraftan;
istasyon Caddesi Ticaret Sarayı Kat:2 ŞAHINBEY /GAZIANTEP adresinde mükim GAZIANTEP
BAROSU ve iştirak firmaları arası nda aşağı daki hususlarda mutabı k kalı narak ı mzalanmıştı r.

MADDE 2. TANImLAR
işbu SÖZLEŞME metni içerisinde;
2.1.

Dünyagöz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısaca "DÜNYAGÖZ",

2.2.

Gaziantep Barosu kısaca "GAZIANTEP BAROSU",

2.3.

DÜNYAGÖZ ve GAZIANTEP BAROSU kı saca "TARAFLAR",

2.4.

lşbu Hizmet Sözleşmesi kısaca "SÖZLEŞME"

MADDE 3. PROTOKOLON KONUSU

3.1.iş bu Protokolün konusu, DÜNYAGÖZ 'ün ilgili hastanesinden Gaziantep Barosu ve iştirak
şirketleri çalışanları hlzrtı et almak için başvurduğunda alacağı indirim koş ulları nı düzenlemektedir.
3.2 Gaziantep Barosu ve iştirak şirketleri çalışanları veya birinci derece yakı nı, isminin ve resmi kimlik
kartı ile kendisini tanıtarak göz sağlığı ile ilgili sorunları nı DÜNYAGÖre bağlı sağlı k kuruluşları nda
ayakta ve/veya yatarak teşhis ve tedavi edilmeleri, tedavi sı rası nda yapı lacak işlemler ile uygulama
esasları nı n belirlenmesi ve ödeme şartrannı n düzenlenmesidir.

MADDE 4.TARAFLARIN YOKOMLOLÜKLERI
4.1. DÜNYAGÖZ vereceği Hizmetleri' profesyonel bir sağlı k kuruluşu olması nı n gerektirdiği
sorumlu luklar içerisinde, bu konudaki tüm tı bbi kurallara ve mevzuat-standartlara harfiyen riayet
ederek yerine getirecek ve ayrıca bu hizmetleri en güvenilir biçimde, zamaninda ve eksiksiz yerine
getirmek için gayret gösterecektir.
4.2. DÜNYAGÖZ, Sağlı k Hizmetleri Temel Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler
Yönetmelikler de dahil tüm sağlı k mevzuat' ve ilgili tüm mevzuata ve kurallara uygun olarak yerine
getirmek için gerekli tüm izin ve lisanslara sahiptir ve sahip olmayı sürdürecektir.

4.3. Taraflar bu Protokol dahilindeki çalışmaları nı n gereği saklı kalmak üzere diğer Taraf ın adı nı,
ünvan ı nı, marka, logo ve sair tanıtı m işaretlerini Ilgili Taraf ı n yazı lı veya elektronik posta üzerinden
ve/veya herhangi bir ortamda izni olmaksızı n hiçbir şekilde ve surette kullanamaz.
4.4 Gaziantep Barosu Ek:1 de belirtilen protokol şartları nı çalışanları na DÜNYAGÖZ 'ün belirlediği ve
onayladığı görsel ve metinler ile duyurmayı kabul eder.
4.5 Gaziantep Barosu ilgili avantajlardan yararlandı rı lacak firma çalışanına duyurular (DÜNYAGÖZ/
GAZIANTEP BAROSU) tarafı ndan mail /sms /afiş /stant /sosyal medya seçenekleri ile yapılacaktı r.
MADDE 5. ÖDEME
Hizmet bedeli; EK1'de tanı mlanmış şartlarda uygun olarak hastaya fatura edilir ve faturanı n tamamı,
hastadan nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir.
MADDE 6

: FESIH

Iş bu PROTOKOL imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak bir (1) yı l geçerlidir.
MADDE 7

: GIZLILIK

Taraflarca aksi belirtilmedikçe, işbu Protokol üıı imzası ndan önce ve yürürlük süresi boyunca
Taraflar'dan herhangi biri tarafı ndan diğer Tarafa aktarılacak yazı lı ya da sözlü tüm bilgiler ("Gizli
Bilgiler") gizli tutulacak ve Taraflar, Gizli Bilgileri üçüncü kişi ve kurumlara aktarmayacaklardı r.
ProtokolAün herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksı zı n kamuya mal olan kısı mları, adli ya da
idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgryi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, işbu Gizli
Bilgiler Protokol konusu hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanı labilecek, başka hiçbir şekilde
kullanı lmayacaktı r. Taraflar'ı n bu taahhüdü işbu Protokol herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
de süresiz olarak geçerli olacaktı r.
İş bu PROTOKOL, 2 sayfa, ek-1 ve çift nüsha olarak tanzim edilmiş olup, 09.11.2018 tarihinden
itibaren bir yı l süre ile geçerlidir.
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