
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
Regulamentul Campaniei „Smiles4Family”  
 

1. Organizatorul campaniei promoţionale „Smiles4Family” este: FINESS DENTAL 
GROUP SRL, CUI 42853070 , înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul 
J30/614/30.07.2020, cu sediul în Satu Mare, Str. Micu Klein nr 5, ap. 2, jud. Satu 
Mare (Organizator). 
Date de contact: 0745 904 904, office@finess-dental.ro, www.finess-dental.ro  
 

2. Campania promoţională se va desfăşura conform prevederilor prezentului 
Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii (Clienți). 
 

3. Campania se va desfășura în perioada 06.10.2016 - 31.10.2020, ora 24:00, la clinica 
Finess Dental, sediul din Strada Nicolae G. Caramfil nr. 51, București, cu posibilitatea 
de prelungire a perioadei de desfășurare și de modificare a termenilor campaniei. 
 

4. Pentru a beneficia de reducerile de prețuri aferente campaniei, clientul trebuie să 
apeleze la serviciile Finess Dental, împreună cu unul sau mai mulți membri ai 
familiei, adulți sau minori, după cum urmează: 

 
Smiles4Family of 2 – reducerile se acordă pentru doi clienți, membri ai aceleiași 
familiei.  

Conține: 

 2 consultatii 
 2 radiografii panoramice  

Reducerea acordată este de 75%, costul pachetului fiind de 95 lei în loc de 420 
lei. 
 
 

 
Smiles4Family of 3 – reducerile se acordă pentru trei clienți, membri ai aceleiași 
familiei: 

Conține: 

 3 consultatii 
 3 radiografii panoramice  

Reducerea acordată este de 75%, costul pachetului fiind de 145 lei in loc de 630 
lei. 
 

Smiles4Family of 4 – reducerile se acordă pentru patru clienți, membri ai 
aceleiași familiei. 

 4 consultatii 

 4 radiografii panoramice 
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Reducerea acordată este de 75%, costul pachetului fiind de 195 lei în loc de 840 
lei.  

5. Toți clienții vor beneficia și de reducere de 50% la câte un detartraj și câte o obturație. 

6. Clienții beneficiari ai campaniei pot fi rude până la gradul 4 (Ex: veri, bunici, unchi, 
nepoți, etc).  
 
7. Pentru a beneficia de reducerile aferente campaniei: 

 a. clienții trebuie să contacteze clinica Finess Dental printr-una din următoarele 
modalități: 

- prin intermediul formularelor de contact din pagina campaniei https://www.finess-
dental.ro/oferta-smiles sau din pagina de contact a site-ului clinicii: https://www.finess-
dental.ro/contact ;  
- la telefon sau pe whatsapp, la numărul 0745 904 904; 
- prin email la office@finess-dental.ro ; 
- printr-un mesaj privat la https://www.facebook.com/finessdentalbucuresti ; 
- la recepția clinicii, din Str. Nicolae G. Caramfil nr. 51, București. 
 
b. clienții trebuie să achite costul întegului pachet ales, până la data de 31 octombrie 
2020, în avans, sau la recepție, după prestarea serviciilor medicale.  

c. clienții trebuie să se prezinte la clinică și să acceseze serviciile stomatologice cuprinse 
în campanie, pănă la data de 31 martie 2021. 

d. clientul ce achită serviciile trebuie să aibă vârsta peste 18 ani. 

8. Prin participarea la Campanie, clienții își dau acordul cu privire la prelucrarea datelor 
lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a 
Organizatorului pentru primirea de mesaje comerciale, atât din partea Organizatorului, 
cât şi a Partenerilor acestuia. 
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