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Клъстер за Здравен туризъм „България” има удоволствието да предостави на своите 
членове и партньори услуги с комплимент. 

 
Пакет услуги Cluster to Cluster /C2C/ включва:  
 
 Безплатен преглед за всеки служител два пъти годишно. 
 10 % отстъпка при лечение. 
 15% отстъпка при лечение над 10 зъба в раздел ортопедия. 
 15% отстъпка при хирургично лечение. 
 24 часов достъп, 7 дена в седмицата, 365 дни в годината при спешни случаи. 

Нашите екипи винаги ще се отзоват при спешна нужда, като при спешно 
повикване Вашите служители не заплащат никаква надценка (която нормално е 
50 %). 
 

Моля да обърнете внимание, че горе описаните преференциални условия важат 
както за Вашите служители, така и за членовете на техните семейства.  

Отстъпката не е еднократна.  
За да се възползвате от преференциите ние ще издадем поименни  Cluster to Cluster 

/C2C/ карти за всеки Ваш служител.  
 
 

Пакета C2C може да ползвате в: 
 

 
гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич 7, ет.2,                        гр. Бургас, ул. Пробуда 73 
Дентална Клиника „БоДЕНТ”                                       Дентална Клиника „БургасДЕНТ” 
www.bodent-clinic.com, +359 888 225 400                   www.burgasdent.com, +359 885 333 694 
 
гр. Варна, бул. Княз Борис I-ви, №53                          гр. Пловдив, ул. Май 16а, ет. 1 
Дентална Клиника „д-р Чаушев”                                  Дентална практика „д-р Русинова” 
www.drchaushev.com, +359 885 600 589                     +359 887 478 566 
 
 
гр. Пловдив, ул. Мария Кюри 13                                  гр. София, ул. Бачо Киро 16, ет.1 
Дернтален Център „Изидент”                                      Дентална Клиника „Св. Аполония” 
www.izident.com, +359 888 920 456                             www.apoloniadent.com, +359 887 566 912 
 
 
гр. София, ул. Рикардо Вакарини, 7а                         гр. София, ул. Царибродска 92, ет.2 
Дентален Център „Кавидент”                                      Дентална Клиника „Даймънд Смайл” 
www.kavident.com, +359 885 850 405                          www.diamond-smile.net, +359 887 363 069 
 
 
гр. Стара Загора, ул. Георги Михайловски 28          гр. Чепеларе, ул. Васил Дечев 37а 
Дентално Студио „Мегадент”                                      Дентално Студио „д-р Бързашки” 
www.megadent-bg.com, +359 887 625 347                  www.barzashki.com, +359 887 660 411 
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