BONUSOVÝ SYSTÉM
Využijte náš bonusový systém při nákupech nehrazených léčiv a volně
prodejného sortimentu.
PODMÍNKY PRO DRŽITELE KLIENTSKÉ KARTY A PRINCIP
UPLATŇOVÁNÍ SLEV
Lékárna Chrudimské nemocnice připravila pro své zákazníky výhodné věrnostní
karty. Při používání těchto karet v naší lékárně získáváte za platbu v hotovosti
(včetně platby kartou), ve volném prodeji a při výdeji pojišťovnou nehrazených
receptů a poukazů, bonusové body.
Ty pak můžete při dalším nákupu uplatnit a získat tak slevu při nákupu volně
prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnického materiálu.
Věrnostní kartu obdržíte v naší lékárně zdarma. Jedinou podmínkou získání
karty je registrace Vašeho jména a podpis souhlasu s poskytnutím tohoto
údaje. Karta samotná neobsahuje žádné osobní údaje, které by bylo možno
v případě její ztráty či odcizení zneužít. Identifikace karty je prováděna pomocí
číselného čárového kódu, umístěného na kartě a jeho porovnáním s naší
registrací.
Karta je přenosná a mohou ji tak využívat i další členové Vaší rodiny.
Způsob získávání bonusových bodů
Za každých 10 Kč, které uhradíte v naší lékárně při výše uvedených platbách,
získáváte 1 bonusový bod. Bonusové body se Vám automaticky načítají na Vaši
věrnostní kartu.
Způsob čerpání slev
Bonusové body můžete využít při každé další úhradě v naší lékárně v oblasti
volného prodeje a získat tak slevu ve výši 0,35 Kč za každý bonusový bod.
V souvislosti se změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění se výhody pro držitele karty
s platností od 1. 1. 2015 změnily (nelze poskytovat žádné slevy na recepty).
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