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الخدمات الطبية

خارجيعلي االشعة والتحاليل% 10خصم علي الكشف و% 20جيمع الخدمات الطبيةالمركز الطبي العالمي11

الخدمات والرعاية الطبية1مركز مدينتي للجراحة العامة المركز الطبي 22
الطوارئ ماعدا -االشعة - التحاليل%10االقامة والجراحات بكافة أنواعها  % 10في العيادات الخارجية  % 20

المستهلكات واستداعاء االطباء والزيارات المنزلية
مدينتي

مدينتيعلي الكشف%15الطوارئعيادة مدينتي للطوارئ33

مدينتيعلي المعمل واالشعة والطوارئ% 10علي الكشف و % 15كل الخدمات الطبيةB1مركز مدينتي التخصصي 44

مدينتيعلي السونار والمتابعات واالجراءات االخري% 10 علي الكشف و20طب النساء والتوليد والعقم1أحمد عبد القادر فهمي المركز الطبي / د.عيادة أ55

طب االسنان1 بالمركز الطبي 1234Dentعيادة 66
علي تأمين % 10 وخصم 3000 بدال من 1500 والتبيض 400 جنيه بدال من 200علي الكشف والتنظيف والتلميع % 50

االسنان
مدينتي

مدينتيعلي الكشف والعدسات والعمليات الصغري والكبري% 20طب وجراحة عيون1عيادة أبوسمره للعيون بالمركز الطبي 77

الرحابعلي المعمل واالشعة والطوارئ% 10علي الكشف و % 15كل الخدمات الطبيةمجمع عيادات الرحاب التخصصي88

مدينتيعلي الفراكشنال ليزر% 25والفيللر والبوتكس  (إزالة الشعر)علي الليزر% 10علي الكشف و % 25الجلدية والتجيل والليزر1المركز الطبي - هالة طوالن.عيادة د99

مدينتيخصم علي االعمال% 10خصم علي الكشف و % 20اسنان1المركز الطبي - Dental home عيادة 1010

مدينتيعلي جميع خدمات العيادة والجراحة% 10جراحة عظام ومفاصل1المركز الطبي - عيادة جراحة العظام والمفاصل1111

مدينتيزراعة االسنان% 5تلميع وتبيض االسنان و % 10اسنانFamily dental careباسم عطيه .عيادة د1212

مدينتيعلي الكشف والخدمات بالعيادة% 10طب االطفال1المركز الطبي - عيادة االطفال1313

مدينتيعلي جميع التحاليل% 15التحاليل الطبية1المركز الطبي - معمل الرواد للتحاليل1414

مدينتيعلي الخدمات% 25علي الكشف و % 30اسنان1  المركز الطبي Dental oneعيادة 1515

الرحابعلي الخدمات% 25علي الكشف و % 30اسنان204  الرحاب عيادة Dental oneعيادة 1616

مدينتي علي النظارات والعدسات والعمليات10علي الكشف و% 20طب وجراحة عيون1عيادة أي كير المركز الطبي 1717

مدينتيخصم علي كل المعالجات% 10اسنان1المركز الطبي - smile homeعيادة 1818

مدينتيعلي الكشف% 10غدد صماء وسكرe-clinicعيادة 1919

2020prime clinic مدينتيعلي كورسات تفتيت الدهون% 10العالج الطبيعي1 المركز الطبي

مدينتيعلي كشف في حالة قدوم حشو وتركيبات% 50اسنان1 المركز الطبي 106عيادة االسنان 2121

مدينتي%10امراض نساء وتوليد والعقم1أحمد خيري مقلد المركز الطبي /د2222

الرحاب ش عبد الحي حجازي21علي الكشف وكذلك بفرع مدينة نصر % 10امراض المفاصل والروماتيزم والتغذية بالرحاب1عبد الحميد الغيطاني المركز الطبي /د2323

الرحاب%10استشاري باطنة وقلب211 بالرحاب عيادة 1بروكير المركز الطبي 2424

2525

المطاعم والكافيهات
مدينتي%20كافيه ومطعمكافيه كارينز بالساوث بارك مدينتي2626

مدينتي%15مطعم وكافيهمطعم جالروسو2727

مدينتي%10كافيه ومطعممطعم ع الكانون2828

مدينتي%10كوافير I&Mكوافير 2929

مدينتي%10كافيه ومطعمMy dayمطعم 3030

مدينتي%10مطعم وكافيهكافيه تشي تشي3131

مدينتي%5مطعم أسماكمطعم سمكيون اربيسك مول مدينتي3232

مدينتي%10كافيه ومطعمكافه جونيا اربيسك مول مدينتي3333

مدينتي%10كافيه ومطعممطعم سوهو بالساوث بارك مدينتي3434

مدينتيخصم علي االطعمة المقدمة في الصالة فقط% 5مطعممطعم االصيل بالساوث بارك مدينتي3535

الرحاب%10مطعم منطقة المطاعمLe Reveمطعم لوريف 3636

جهات كارت مزايا
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مراكز تجميل واتيليه
الرحابعلي الصبغة% 25علي معظم االعمال و% 20 كوافير سيدات1كوافير شادي للسيدات الرحاب مول 3737

الرحابعلي الكرياتين% 20علي االجمالي و% 5مركز تجميل 1مركز لوجي الرحاب مول 3838

الرحابللميك اب% 20علي الكرياتين وللعروسة و% 25كوافير سيدات1كوافير ليتوال للسيدات الرحاب مول 3939

الرحابعلي الخدمات دون الخامات% 10كوافير للسيدات للسيدات السوق التجاري بالرحابEVEكوافير 4040

الرحاب%15حتي % 10التفصيل1اتيليه حبيبه الرحاب مول 4141

الرحاب%10التفصيل1اتيليه موناليزا الرحاب مول 4242

الرحاب%10التفصيل1الرحاب للتفصيل مول الرحاب 4343

محالت مالبس
الرحاب%20الي % 5يبدأ من االحذية والنظارات والساعات1معرض شوبنج ستور الرحاب مول 4444

الرحاب%20المالبس 1محل ويدبيس الرحاب مول 4545

4646Best الرحاب%15مالبس رجالي1 الرحاب مول

4747shopping store الرحابعلي االحذية% 5علي الساعات و% 10النظارات و % 15علي الشنط و% 20أحذية وشنط وساعات و نظارات2 الرحاب مول

الرحاب%10االحذية الرياضية 1كونفرس الرحاب مول 4848

الرحابعلي الجلد الطبيعي% 5علي الشنط واالحذية والكوتشيهات و % 10تجارة المصنوعات الجلدية1اتش اتش أجين الرحاب مول 4949

محالت تجارية
الرحابعلي االدوات المنزلية% 5المفروشات % 10خصم علي الهدايا و% 20هدايا وادوات منزلية 1البرنسيسة مول الرحاب 5050

الرحابعلي الكفرات وصيانة الموبيل% 10علي السكرين و% 20موبيالت وكومبيوتر1ميكووبينت للموبيالت الرحاب مول5151

الرحاب جنيه100علي مبيعات أكثر من % 10لعب اطفال وهدايا1محل فرافيرو للهدايا مول الرحاب5252

5353itech stores الرحابعلي أجهزة المحمول% 5علي االكسسوارات المحمول و% 15الكمبيوتر والموبيالت2 الرحاب مول

5454K Stores الرحابعلي الصيانة واالكسسوارات% 10اكسسوارات المحمول والصيانة2 الرحاب مول

الرحابفي عيد الحب وعيد االم% 5علي جميع الزهور والنباتات و% 10الزهور والنباتات وقاعة ليالك1بيالروز للزهور الرحاب مول 5555

الرحابعلي كل المنتجات% 10العطور الشرقي1سحر العرب الرحاب مول 5656

الرحاب%7االثاث والديكور والمطابخ1ارت ديزاين الرحاب مول 5757

01140050057خصم علي جميع المنتجات رقم خدمة العمالء % 10تعبئة وتوزيع المياه المعدنية(فيرا)الشركة المتحدة للمياة المعدنية 5858

مدينتي%5ادوات منزليةكيتشن هت اربيسك مول مدينتي5959

مدينتي%5لعب اطفال وهدايابيكابو اربيسك مول مدينتي6060

انشطة حرفية
01100300375علي جميع الخدمات رقم االستدعاء % 40انقاذ ونقل السياراتشركة ونش الفرسان إلنقاذ السيارات6161

6262Perfect shellالرحابعلي غسيل السيارة% 10خصم علي خدمة غيار الزيت والبوليش وطالء السيراميك و% 20غسيل سيارات وتغيير زيت السوق التجاري الرحاب

01128282911خصم علي جميع الخدمات ورقم خدمة العمالء  % 20رفع األثاث بالونش الشركة العالمية لرفع األثاث6363

01157766375خصم علي جميع الخدمات ورقم خدمة العمالء  %20نقل األثاثفرعون لنقل األثاث6464

الرحابعلي العدد ومستلزمات السباكة% 10علي اكسسوارات الستاير و% 15الدهانات والعدد والسباكةالسوق التجاري بالرحاب- الثريا 6565

الرحابعلي العقد االخشاب% 10تصنيع المطابخ1كيتشن سيتي الرحاب مول 6666

الرحابعلي الشيش حصيرة وااللومنيوم% 5االلومنيوم والشيش حصيرة 1مول الرحاب - حسن عمرو6767

انشطة خدمية

تخفيض مدي الحياة% 20علي االشتراك اول عشر شهور و % 50اتصاالتADSLاورانج 6767

الرحابعلي المطبوعات% 10علي التصميمات و% 50علي حمالت التسويق االلكتروني % 25الدعاية واالعالن1شركة مدن اونالين للدعاية الرحاب مول 6868

الرحابعلي باقي خدمات المطبخ% 5علي الوالئم والحفالت حسب العدد و% 8الي % 5من تجهيز وطهي الماكوالت والحفالتشركة المطبخ التجمع األول مول الخدمات بالبنفسج6969

الرحابعلي مستلزمات المطبخ% 5مستلزمات الحفالت وأعياد الميالد و% 10مستلزمات المطبخ والحفالتبارتي سيرفيس السوق التجاري بالرحاب7070

علي األسعار المعلنة% 10فندقفندق كمبنسكي سوما باي7171


