


 Tisztelt Olvasó! 

 Boldog Új Évet Kívánva webáruházat nyitot-
tunk. Célunk az, hogy „a BIONIKA századában”, - aho-
gyan hajdani professzorom Dr. Susánszky János fogal-
mazott -, mind teljesebb módon szolgáljuk ki partnere-
ink igényeit. 
 Továbbra is, a vállságról tudomást sem véve, 
nagy ambícióval fejlesztjük tovább termékeinket, és 
igyekszünk erősíteni a magyar implantológiai piacot. 
 Az egyre élénkülő betegturizmus jegyében 
nem kifejezetten tömegáruként állunk rendelkezésük-
re termékeinkkel, hanem testre szabott, egyéni megol-
dásokat is felvállalunk. Mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy precíz, korszerű gyártástechnológián-
kat, kreativitásunkat a következőkben is megbecsülés 
övezze a magyar és a hazánkba látogató gyógyulni vá-
gyók megelégedésére. 

A webáruházunkban ajánlott termékeink 
megbízható fogászati implantátumok: Orvosok 
és mérnökök több mint 20 éves folyamatos kutatási ta-
pasztalatai alapján.
Nem kell aggódnia a költségek miatt, mivel közvetle-
nül a gyártótól a legkedvezőbb áron ajánljuk Önnek, a 
fogászati beavatkozáshoz használatos termékeket. A 
webáruházban és a katalógusban feltüntetett árak az 
ÁFA-t tartalmazzák.
Minőség: A vevőink által elvárt minőséget a harmoni-
zált Európai Uniós jogszabályok szerinti tervezés, gyár-
tás és minőségirányítás garantálja. A BIONIKA Medline 
Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 minőségirányítá-
si rendszer szerint működik. Termékeink CE jellel ren-
delkeznek.
Garancia: Az implantátum beültetést követően - a 
csontosodási folyamat kockázatát a BIONIKA magára 
vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül- , 
a vásárlást követő egy éven belül, cseregaranciát biz-
tosítunk. Egyébként termékeinkre hosszú távú, 5 éves 
garanciát adunk. 
Fizetési módok: A fizetés történhet készpénzzel 
vagy átutalással, utánvétellel teljesíthető az áru átvé-
telekor.
Szállítás: Postai, gyorspostai módon vagy futárszol-
gálattal történhet a kézbesítés. 
Reklamáció: Amennyiben a vásárolt termékkel kap-
csolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll 
fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja fel-
téve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. 
Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának 
a díja a BIONIKA -t terheli.

Bármilyen kérdés, probléma esetén keressen ben-
nünket!
Előre is köszönjük regisztrációját és látogatását 
webáruházunkban, ahol jelentős kedvezményekkel se-
gítjük munkáját.
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