
Приложение №1

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗБОР НА ПОЗИЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ
„БИОХЕЛЕНИКА БЪЛГАРИЯ”

I.  Позиция  „А”, която  включва  една  биологична  проба:  преработка  и  съхранение  на
стволови клетки от кръв от пъпна връв.

 1. Първа вноска в размер на 800 лева, която се заплаща в 3 дневен срок от подписването
на настоящия договор; 

 2. Втора вноска, в размер на 3 500 лева, която се заплаща след връчване на положителен
лабораторен резултат.

                                                                          Избор:………………………
/подпис на Майката/

II.  Позиция „В”, която включва две самостоятелни проби: преработка и съхранение на
стволови клетки от кръв от пъпна връв и мезенхимни клетки от пъпна връв от веществото на
W h a r t o n ` s  j e l l y .

1.  Първа  вноска  в  размер  на  1  200 лева,  която  се  заплаща  в  3  дневен  срок  от
подписването на настоящия договор; 

 2. Втора вноска, в размер на 4 300 лева, която се заплаща след връчване на положителни
лабораторни резултати.

                                                                          Избор:………………………
/подпис на Майката/

III.  Позиция „C”, която включва две самостоятелни проби: преработка и съхранение на
стволови клетки от кръв от пъпна връв и стволови клетки от плацента.

1.  Първа  вноска  в  размер  на  1  200  лева,  която  се  заплаща  в  3  дневен  срок  от
подписването на настоящия договор; 

 2. Втора вноска, в размер на 4 600 лева, която се заплаща след връчване на положителни
лабораторни резултати.

                                                                          Избор:………………………
/подпис на Майката/

IV. Позиция „D”, която включва три самостоятелни проби:  преработка и съхранение на
стволови клетки от кръв от пъпна връв, мезенхимни клетки от пъпна връв и стволови клетки от
плацента.

1.  Първа  вноска  в  размер  на  1  500  лева,  която  се  заплаща  в  3  дневен  срок  от
подписването на настоящия договор; 

 2. Втора вноска, в размер на 6 700 лева, която се заплаща след връчване на положителни
лабораторни резултати.

                                                                          Избор:………………………
/подпис на Майката/

Майка:                                                     
Баща: 

 За „БИОХЕЛЕНИКА БЪЛГАРИЯ”  ЕООД :                 
(Георгиос Колякос)


