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LISTA PARTENERILOR CARE OFERĂ REDUCERI LA SERVICII ȘI
PRODUSE, PENTRU MEMBRII DE SINDICAT
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1. Rețeaua farmaciilor Ardealul – Piatra Neamț - reducere de
produsele, mai puțin la medicamentele de pe rețetele compensate;
2. Centrul Medical
laborator(hematologie,
imagistică medicală
osteodensiometrie, CT,
3.

8 % la

toate

Micromedica – reducere de 10%, la următoarele servicii:
biochimie, imunologie, microbiologie, citologie), radiologie și
(ecografie, radiologie generală, mamografie, senologie,
RMN);

Magazinul Cosmos – P. Neamț - 4,5 % reducere, mai puțin la țigări și cartele
telefonice;

4.

Benzinăriile Lukoil

– reducere 15 bani/l de combustibil,

cu

posibilitatea

unor

reduceri mai mari în week-end și acumulare de puncte;
5. S.C. Maxx Computers S.R.L. – reduceri după cum urmează:
- laptopuri, tablete, telefoane, monitoare, televizoare, consumabile originale – 2%;
- calculatoare, consumabile compatibile, hârtie copiator, accesorii – 5%;
- produse birotică – 8%;
- reîncărcări cartușe – 10%;
- service calculatoare și imprimante 15%.
6. S.C. Automoldova S.A. – reducere de 5% la:
-piesele și accesoriile achiziționate din depozitul firmei;
- manoperă la lucrări de tinichigerie și mecanice;
- piesele și accesoriile achiziționate din magazinul CAR FRANCE – zona Moldocor.
8.

Florăria Elegance – Piatra Neamț, Bd. Mihai Eminescu reducere de 10%, cu

posibilitatea unor reduceri mai mari în funcție de valoarea comenzii.
9.

Florăria Edenia – Piatra Neamț, zona Laguna , reducere de 10%, cu posibilitatea

unor reduceri mai mari în funcție de valoarea comenzii.
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10.

Cristal Vision – Piatra Neamț ,optică medicală, zona Muzeu de istorie, cu următoarele

reduceri: - 15% prețul lentilelor
- 30 % prețul consultației oftalmologice
- 10% investigații, tratamente, tratament chirurgical oftalmologic;
11. S.C. Floredana Farm – Tg. Neamț - reducere de 8 % la toate produsele, între 5 –
15% la medicamentele de pe rețetele compensate;
12. S.C. Mapi S.R.L. - Tg Neamț - reducere de 5% la:
- piesele și accesoriile achiziționate din depozitul firmei;
- manoperă la lucrări de tinichigerie și mecanice;
- să ofere o reducere de 5 % la prețul inspecției tehnice periodice
13. S.C.

Alfa Farm S.R.L. – Roman - reducere de 8 % la toate produsele achiziționate.

Notă: pentru a putea beneficia de aceste reduceri, trebuie prezentată legitimația de
membru de sindicat, respectiv cardul Lukoil.

SLI NEAMT | 2

