Warszawa, 01lipca 2020r.
TUI Poland sp. z o.o.
ul. Wołoska 22 a
02-675 Warszawa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy wraz z firmą Diagnostyka
specjalną ofertę na testy RT-PCR – 250 PLN i antygenowe – 80 PLN.
Lista placówek Diagnostyki znajduje się na stronie: https://diag.pl/katalogi/placowki/
Przed dokonaniem zakupu prosimy o weryfikację i wybór punktu badania. Ilość punktów, w
których badanie jest możliwe do realizacji jest cyklicznie poszerzana.
Podczas wizyty w wybranym punkcie należy posiadać dokument ze zdjęciem, na podstawie
którego odbędzie się podróż do danego kraju (paszport/dowód osobisty).
Jak dokonać zakupu testu?
1. W celu dokonania zakupu należy skontaktować się około 7 dni przed wyjazdem z punktem
sprzedaży TUI. Klienci otrzymują kody upoważniające do realizacji badań w jednym z
laboratoriów Diagnostyki. Kod rabatowy generowany jest indywidualnie dla każdego
uczestnika.
Proces zakupu badania w promocyjnej cenie dotyczy jednego kodu rabatowego. Aby zakupić
więcej niż jedno badanie w promocyjnej cenie, należy każdorazowo przejść przez proces na
stronie laboratorium.
2. Oferta na test z zaświadczeniem w języku angielskim jest dostępna na stronie internetowej:


RT-PCR

https://diag.pl/sklep/pakiety/sars-cov-2-metoda-real-time-rt-pcr-z-zaswiadczeniem-lekarskim-wjezyku-angielskim-dla-podrozujacych-np-do-grecji-egiptu-maroka/


ANTYGENOWY

https://diag.pl/sklep/pakiety/koronawirus-sars-cov-2-antygen-test-jakosciowy-z-zaswiadczeniemdla-podrozujacych/
3. Po prawej stronie należy wybrać odnośnik Wybierz punkt pobrań i wskazać lokalizację, w
której chcemy wykonać badanie.
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4. Nastąpi przekierowanie do okna, w którym należy wskazać:




województwo
miasto
(opcjonalnie) zaznaczyć pole, jeśli badanie ma zostać wykonane w ciągu najbliższych
24 godzin lub ma być to miejsce przyjazne dzieciom

5. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić dogodną placówkę przyciskiem Wybierz.
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6. Następnie należy kliknąć przycisk Do koszyka:

7. Aby przejść do procesu zakupowego należy kliknąć Zobacz koszyk, w pojawiającym się
komunikacie.

8. W oknie zamówienia dostępne jest podsumowanie zawierające:






nazwę zamówionego testu (prosimy o upewnienie się, iż w nazwie pojawia się SARS-CoV-2
metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim dla podróżujących
(np. do Grecji, Egiptu, Hiszpanii)
liczbę zamówionych testów
miejsce pobrania (wskazane we wcześniejszym etapie)
numer kontaktowy do placówki oraz godziny otwarcia
łączną kwotę do zapłaty
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9. W miejscu Wprowadź kod należy wpisać kod rabatowy otrzymany w punkcie sprzedaży TUI
i kliknąć Zastosuj.
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10. Po uwzględnieniu rabatu należy przejść do dokonania płatność przy użyciu przycisku Przejdź
do kasy a następnie uzupełnić swoje dane (imię i nazwisko, adres mailowy) i przejść dalej
przy użyciu ikony Kontynuuj bez logowania.

11. W celu zrealizowania płatności należy użyć przycisku Dokonaj płatności.
12. Gotowe! Po wykonaniu przelewu otrzymają Państwo potwierdzenie drogą mailową wraz z
voucherem, upoważniającym do wykonania badania.
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