
Velkommen til CosmoDent! 
 

 
 
Vigtige telefonnumre  

- Cosmodent danske telefonlinje: (+45) 78 73 31 04 
- Cosmodent reception (engelsk, tysk, ungarsk): (+36) 1 200 13 78 
- Taxachaufføren Janos Kajary: (+36) 70 615 25 49 
- Cosmodent email: tandklinik@cosmodent.dk 

 
Åbningstider på klinikken 

- Mandag – torsdag: 8.00 – 20.00 
- Fredag: 8.00 – 18.00 
- Weekender og ungarske helligdage holder klinikken lukket.  
- Klinikkens adresse: 1124 Budapest, Fürj utca 2. C II. sal 

 
Om behandlingen 

- Din behandling hos os kræver et tæt samarbejde mellem din tandlæge, specialisterne og             
tandteknikken. For at vi kan nå de bedst mulige resultater kan det forekomme, at en eller flere                 
tandlægetider bliver rykket en lille smule under dit ophold. Hvis det sker så bliver du kontaktet                
via telefon eller email hurtigst. Derfor er det vigtigt, at du oplyser det telefonnummer som du                
vil bruge mens du er hernede.  

- På klinikken kan der nogle gange forekomme ventetider, i dette tilfælde bliver du informeret af               
receptionen eller tandlægen. Det kan selvfølgelig være smart at have en god bog eller avis med                
mens du venter.  

- Får du påsat midlertidig kroner / bro må du gerne prøve at undgå hårdere madvarer, tygge                
tyggegummi eller spise karamel el. lign. Det kan alligevel forekomme, at de(n) midlertidige             
krone(r) falder af under dit ophold i Budapest. Hvis det sker må du bare ringe til klinikken eller                  
komme ind, og vi prøver at finde en tandlæge hurtigst muligt, der kan sætte den på igen. 

- Har du implantation, paradentosebehandling eller rodbehandling med på dit tilbud betyder           
det, at du skal møde en eller flere specialtandlæger på klinikken ud over din egen tandlæge.                
Specialtandlægen konsulterer altid med tandlægen når det er nødvendigt, og alt bliver noteret i              
din journal. Kan din tandlæge eller specialisten kun tale engelsk / tysk er du velkommen at                
kalde på en dansktalende patientkoordinator: Anilla, Sofie eller Kristoffer. Vi hjælper meget            
gerne med tolkning. 

- Skal såret syes sammen efter operation skal du blot vide, at du får selvopløsende tråde, nogle                
gange kan det dog tage længere tid (1 - 1.5 måned) inden de helt forvsinder. Er der nogle sting                   
som stikker meget ud og generer dig må du gerne kontakte vores partnertandlæge / din egen                
danske tandlæge og få dem fjernet ca. 2 uger efter behandlingen. Det er dig der står for                 
omkostningerne herved. Samme gælder for provisoriske (midlertidige) tænder / proteser: Skal           
disse i helingsperioden justeres eller repareres må du selv kontakte en dansk tandlæge og få               
det ordnet mod betaling. Du kan også altid henvende dig til vores søde partnertandlæger,              
kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside. 
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Om betaling 
- Vi kan først udstede din regning for den aktuelle visit efter du er færdigbehandlet, dvs. før din                 

sidste kontrol på klinikken. Du har dog mulighed for at lave en forudbetaling ved receptionen               
inden din behandling afslutter. 

- Du kan betale med MasterCard og VISA kort (dog ikke med American Express), kontanter i EUR                
eller HUF, eller via overførsel. Du kan selvfølgelig også kombinere disse, f.eks. ved at overføre               
en del af behandlingspris og betale resten med kort når du er færdigbehandlet. 
Har du behandlingen delt op i to eller flere rejser til Budapest bliver betalingen også opdelt på                 
den måde, at du betaler for det du får lavet ved den aktuelle visit. 
OBS: Danske Bank sætter nogle gange automatisk dagslimit på kortet for at beskytte dig. Hvis               
du er usikker på om der er limit på det eller hvor meget det er må du venligst kontakte din                    
bank. Limitten er typisk omkring 20.000 DKK.  

- Læg venligst mærke til, at fakturering kan tage længere tid hvis der er flere patienter der skal                 
betale på samme tid, du må derfor gerne afsætte god tid til dette (15-30 minutter). Regningen                
du får må du selv udlevere hos Sygesikring Danmark. Skal du bruge en kopi af regningen på et                  
senere tidspunkt kan vi altid tilsende denne på mail. Har du din kontrol tid om lørdagen vil vi                  
bede dig om at ordne betalingen senest fredag, idet receptionen holder lukket om lørdagen. Om               
weekenden (lørdag formiddag) har vi tandlægevagt, dvs. at du højst sandsynligvis bliver            
kontrolleret af en anden tandlæge. 

- Har du anbefalet en anden patient der allerede er kommet i gang med behandling hos os, er du                  
berettiget til at få 50 EUR anbefalingsrabat (per person), vær bare sød at sige det til en patient                  
koordinator der kan notere det i din journal inden betaling. 

- Klinikkens bankoplysninger (som du kan bruge ved overførsel i EUR) 
Cosmodent Kft. 
HU75 1091 8001 0000 0099 1371 0019 
SWIFT: BACXHUHB 

 
Hjemrejse og bestilling af taxa 

- Chaufføren gav dig et pickup kort, hvor han noterede hvornår du skulle hentes ved hjemrejse.               
Afhentningstid er altid 3 timer før flyafgangen ved hotellet, hvis vi ikke har aftalt noget andet.                
Skal afhentningstid eller -sted ændres i løbet af dit besøg, henvend dig venligst til en af vores                 
patientkoordinatorer på klinikken, som vil notere ændringen til chaufføren. Nogle gange skal            
flere danske patienter hentes samtidig, derfor er det muligt at du skal vente lidt på chaufføren.                
Du kan dog altid få fat i vores chauffør Janos Kajari på tlf. (+36) 70 615 2549, han koordinerer                   
også de andre chauffører vi samarbejder med. Skal du på et tidspunkt under besøget bestille               
taxa kan du også ringe til Janos på ovenstående nummer, hans team har billigere priser. 

- Skal du benytte den offentlige transport må du gerne bede om vores hjælp mht. hvilke               
transportmidler du skulle bruge fx. 

- Er du kommet i bil kan du parkere i klinikkens garage (indgang ved Fürj u.). De første 15                  
minutter er gratis, men du kan bede om en times gratis parkeringsbillet ved Cosmodent              
reception, når du er færdig med behandling. 

 
 

Kontakt os hvis du har yderligere spørgsmål! 
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