
 
Az AranDent segítségével most egyszerűen, könnyen, fájdalommentesen és 

költségkímélő módon oldhatod meg fogászati problémádat.  

Egyetlen lépést kell csak tenned és már igénybe is veheted az ingyenes és 

kedvezményes lehetőségeket  

Költség- és kockázatmentesen elmehetsz, megnézheted a rendelőt, képet kaphatsz a 

fogászati szolgáltatások minőségéről és az ügyfélszolgálat figyelmességéről. 

Megkönnyítendő az első lépéseket egy 19 400 Ft értékű „MTSZSZ Start” csomag vár 

rádteljesen térítésmentesen, amelyben a következő szolgáltatások szerepelnek: 

 Panorámaröntgen-felvétel készítése a pontos diagnózis felállításához 

 Szakorvosi állapotfelmérés és kezelési terv készítése a pontos informáláshoz 

 Fogászati problémák esetén írásos árajánlat az anyagi tisztánlátáshoz 

 Teljes körű dentálhigiéniai kezelés (fogkő-eltávolítás és rendelői 

polírozás)fogaidnak egészségmegőrzése érdekében 

Ez a csomag automatikusan jár neked, amennyiben jelenleg is aMTSZSZtagja vagy. 

Igénybevételének mindössze egyetlen feltétele van: be kell jelentkezned a +36 

70 347-66-79telefonszámon vagy azinfo@arandent.hu e-mail címen erre az oldalra 



hivatkozva.  

Ezen kívül még további ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat vehetsz igénybe:  

Az MTSZSZ dolgozóinak járó állandó kedvezmény:  

 Az AranDent Fogászati Rendelő minden MTSZSZ tagnak 40%-os állandó 

kedvezményt biztosítaz első konzultációt követő további kezelésekre. Ez egy 

folytatólagos kedvezmény, amelyet addig vehetsz igénybe, amíg az 

MTSZSZtagja vagy 

 Minden évben egyszer térítésmentes kontrollvizsgálatonvehetsz részt  

Egyszeri kedvezmény:  

Az AranDent Esztétikai és Implantológiai Fogászati Rendelő egyik specialitása a 

hiányzó fogak pótlása fogászati implantátumok segítségével. Ennek jegyében most 

összeállítottak egy rendkívül kedvező ajánlatot, amelyben két különböző kategóriájú 

fogászati implantátumot ajánlanak19,4 %-os kedvezménnyel(ez akkor jelent értéket a 

számodra, ha van egy vagy több hiányzó fogad):  

 Költségtakarékos kategória:Legcyimplantátum 98 500 Ft helyett 84 200 Ft-ért5 év 

garanciával 

 Prémium kategóriás megoldás:Nobel Replace vagy Nobel Paralellimplantátum 

148 700 Ft. helyett 127.100 Ft-ért10 év garanciával 

 



Ha a fogaid nem tökéletesek, akkor érdemes élned ezzel a lehetőséggel, mert 

semmilyen költséget nem veszel a nyakadba és kötelezettséget sem vállalsz, viszont 

értékes információk birtokába juthatsz. A kedvezményeket részben vagy egészben a 

családtagjaid is élvezhetik. Ennek részleteit a konzultáción ismerheted meg.  

Nincs más dolgod, mint erre az oldalra hivatkozva felhívni a rendelőt: +36 70 347-66-79 

Ha e-mailt szeretnél írni, azt is megteheted: info@arandent.hu 

Ha meg szeretnéd nézni a rendelőt, kattints ide: www.arandent.hu 

Ha pedig a neked szóló jelentős kedvezményekre vagy kíváncsi, akkor kattints ide:  

https://www.facebook.com/arandent.hu/app/1764981786879676/ Partnerkódod: MTSZSZ 

 

Tedd meg Te a legfontosabb lépést fogaid egészségéért, a többi pedig már megy 

magától. Jó kezekben leszel. Türelmes és empatikus orvosok foglalkoznak majd veled 

és kíméletesek lesznek a kezelések is. A kedvezményekről már nem is beszélve. A 

lehetőség a kezedben van, élj vele bátran.  


