TESTY NA COVID
LISTA LABORATORIÓW
LABORATORIUM
CERTYFIKOWANE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

DIAGNOSTYKA
10% zniżki na test metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem
lekarskim w języku angielskim dla podróżujących (np. do Grecji,
Egiptu, Hiszpanii)
KOD: EXIM311
REALIZACJA: https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-w-jezyku-angielskim-dla-podrozujacych-np-do-grecji-egiptu-maroka/
10% zniżki na test antygenowy jakościowy z zaświadczeniem
lekarskim w j. angielskim
KOD: EXIMANT10
REALIZACJA: https://diag.pl/sklep/pakiety/koronawirus-sars-cov-2-antygen-test-jakosciowy-z-zaswiadczeniem-lekarskimw-j-angielskim/

CELLIS LABORATORIUM

20% ZNIŻKI DLA KLIENTÓW EXIM TOURS Z CAŁEJ POLSKI!
Test RT-PCR w cenie 280 PLN za certyfikat medyczny
w języku angielskim
JAK SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI NA TEST RT-PCR W KIERUNKU SARS-CoV-2?
1. Skontaktuj się z laboratorium@cellis.eu i poproś o jednorazowy
kod rabatowy dla klientów Exim Tours.
2. Kod rabatowy możesz wykorzystać w trakcie zakupów w naszym
e-sklepie https://cellis.pl/zamow-test/ gdzie również
zarezerwujesz termin i miejsce wykonania badania.
3. Wykonaj badanie w jednym z naszych punktów wymazowych:
- Cellis Drive-Thru Marki M1, ul. Piłsudskiego 1 w Warszawie
- Cellis Laboratorium, ul. Generała Zajączka 28 w Warszawie
lub zamów pakiet wymazowy do domu (usługa dodatkowo
płatna)!
4. Gwarantujemy dostarczenie wyniku w ciągu 24 godzin od
zarejestrowania próbki w naszym laboratorium!

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW

DLA KLIENTÓW Z WARSZAWY I OKOLIC
Test RT-PCR, z zaświadczeniem lekarskim o wyniku w języku
polskim i angielskim w cenie 300 PLN
KOD: EXIMTOURS
REALIZACJA: Klienci proszeni są o umawianie się pod numerem
telefonu: 508 069 997. Linia czynna pon-pt 08.00-16.00.
Po umówieniu wizyty należy wypełnić zlecenie na badanie:
pobierz formularz oraz dokonać przelewu na konto bankowe:
19 1030 1508 0000 0008 1826 0008 (Właściciel: Narodowy Instytut
Leków).
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TESTU

LABORATORIUM GENETYCZNE GYNCENTRUM

DLA KLIENTÓW Z WOJ. ŚLĄSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, OPOLSKIEGO
I MAZOWIECKIEGO
249 PLN za test RT-PCR wraz z zaświadczeniem lekarskim
w języku angielskim, niemieckim, czeskim i ukraińskim
KOD: LATO2021!
REALIZACJA:
1. Wypełnij formularz zgłoszenia: https://covid19.gyncentrum.pl/
badanie-prywatne-formularz, postępując zgodnie z instrukcją
na stronie.
2. Aby skorzystać z rabatu wpisz kod: lato2021!
3. Dokonaj płatności za badanie.
4. Udaj się do najbliższego punktu wymazowego Gyncentrum.
Sprawdź lokalizacje >>
5. Wykonaj badanie bez wysiadania z auta.
6. Odbierz wynik online w ciągu 24h.
Testy antygenowe w specjalnej cenie 129 zł dla klientów
Exim Tours!
W przypadku testów antygenowych należy udać się bezpośrednio
do punktu mobilnego i podać hasło: EXIMTOURS, aby otrzymać
zniżkę na testy (badanie w cenie 129 zł zamiast 149 zł)
z zaświadczeniem w języku obcym.
Miejsca, gdzie można wykonać test antygenowy znajdą Państwo
na stronie: Testy antygenowe w Laboratorium Genetycznym
Gyncentrum.

LABORATORIUM SYNEVO

OFERTA DLA KLIENTÓW EXIM TOURS Z CAŁEJ POLSKI*
Test RT-PCR, z zaświadczeniem lekarskim o wyniku w języku
polskim i angielskim w cenie 280 PLN
KOD: TEST PCR SYNEVO
REALIZACJA:
W celu rezerwacji testów w laboratorium Synevo, należy do
założonych rezerwacji w Exim Tours dodać składnik o nazwie
TEST PCR SYNEVO”. Do rezerwacji zostanie doliczona opłata
”
w wysokości 280 PLN. Po dokonaniu zakupu testu należy zarezerwować termin pobrania ze wskazaniem lokalizacji w której
będzie pobrany materiał do badań wchodząc na stronę
zapisy.synevo.pl. Następnie należy udać się do wybranego punktu
pobrań i okazać się umową rezerwacji na której widoczny jest
dodany składnik w postaci testu. Konieczne jest wprowadzenie
nr dowodu tożsamości podczas rejestracji.
Aktualna lista laboratoriów na stronie: zapisy.synevo.pl
Regulamin: POBIERZ
* Z wyjątkiem oddziału na ulicy Dzikiej 4 w Warszawie

COVIDCARE

OFERTA DLA KLIENTÓW EXIM TOURS Z CAŁEJ POLSKI
Test RT-PCR w cenie 299 PLN z zaświadczeniem w języku
polskim i angielskim.
– w jednym z laboratoriów w Polsce (Bielsko-Biała, Bydgoszcz,
Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kartuzy, Katowice,
Kielce, Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, Łódź, Lublin, Opole, Poznań,
Sosnowiec, Szczecinek, Tczew, Warszawa, Wejherowo, Włocławek,
Wrocław, Zielona Góra) – czas realizacji do 48 godzin
– w warunkach domowych w cenie 299 zł – wysyłka paczki
do Klienta, który po wykonaniu badania wysyła bezpłatnie
materiał do wskazanego laboratorium – czas realizacji 4-5 dni
roboczych.
KOD: EXIM
REALIZACJA:
1. Wejdź na stronę: https://covitest.pl/pcr
2. Wybierz rodzaj badania i dokonaj płatności wpisując kod: exim
- a konsultant skontaktuje się telefonicznie lub mailowo i ustali
termin i miejsce badania laboratoryjnego lub poinformuje
o wysłanej przesyłce.
Test antygenowy w kierunku COVID-19 z wymazu w cenie 117 PLN,
z zaświadczeniem w języku polskim i angielskim
w jednym z wyżej wymienionych laboratoriów w Polsce - czas
realizacji do 24 godzin
REALIZACJA: Wejdź na stronę https://covitest.pl/antygen
Dodatkowe informacje - tel. 255 255 555 (godz. 9-17 w dni
powszednie) lub mailowo: biuro@covitest.pl

CHECK YOUR HEALTH

CHECK YOUR HEALTH DLA KLIENTÓW Z WARSZAWY (BLISKO LOTNISKA
IM. FRYDERYKA CHOPINA) I OPOLA (STEGU ARENA)
Test RT-PCR wraz z zaświadczeniem lekarskim w języku
angielskim za 339 PLN w punkcie pobrań w Warszawie przy
ul. Łopuszańskiej 22 (Centrum Łopuszańska 22 przy lotnisku
im. Fryderyka Chopina) oraz w Opolu przy ul. Oleskiej 70
(STEGU ARENA)
KOD: CYH_PCR_MO
REALIZACJA: https://check-your-health.com/punkty-pobran
Istnieje także możliwość wykonania testu RT-PCR na preferencyjnych warunkach cenowych w domu pacjenta. Ponadto
laboratorium wykonuje testy antygenowe oraz na przeciwciała.
W przypadku zainteresowania powyższymi usługami prosimy
o kontakt na adres mailowy office@check-your-health.com
lub kontakt telefoniczny pod numerem 734 487 090.
Szybki test antygenowy wraz z zaświadczeniem lekarskim
w języku angielskim za 99 PLN w punkcie pobrań w Warszawie
przy ul. Łopuszańskiej 22 (Centrum Łopuszańska 22
przy lotnisku im. Fryderyka Chopina) oraz w Opolu
przy ul. Oleskiej 70 (STEGU ARENA)
KOD: CYH_AG_MO
REALIZACJA: https://check-your-health.com/punkty-pobran

