Program výhod s klientskou kartou Lékárny Na Poliklinice Holice
Získání a používání klientské karty
- klientskou kartu (dále jen Kartu) obdržíte zdarma v Lékárně Na Poliklinice Holice (dále jen Lékárna)
- karta je Lékárnou identikovatelná jen čárovým a číselným kódem karty, výhody jsou vázány na
konkrétní kartu, kterou Lékárna již nemůže identikovat jménem nebo osobními údaji klienta
- převzetm karty se její držitel stává jejím majitelem a zároveň zodpovídá za to, že se karta nedostane do
nepovolaných rukou; aby riziko neoprávněného použit Karty bylo co nejvíce omezeno, doporučuje se, aby
si klient kartu podepsal nebo jinak označil na rubové straně
- po předložení Karty může využít program výhod vázaný na Kartu jak držitel, tak osoba, které držitel Kartu
svěří
- Lékárna nezodpovídá za případné zneužit výhod z držení karty plynoucích
- klient může dát, ve vlastním zájmu (omezení zneužit karty), souhlas s nakládáním s jím vybranými
osobními údaji , pokud vyplní a podepíše Lékárnou poskytnutý formulář „Souhlas s nakládáním s osobními
údaji“

Slevy
Plat pro pacienty všech věkových kategorií
Při výdeji na recept (kromě veterinárních):
- 10 až 100 % sleva
na doplatky u léků částečně hrazených zdravotní pojišťovnou
- 10 % sleva
na platby plně hrazené pacientem, s výjimkou na receptu uvedených léků
volně prodejných( na ně se vztahuje režim slev na volně prodejný sortment)
Při výdeji zdravotnických prostředků vázaných na poukaz:
- až 50 % sleva
z doplatků
Na volně prodejný sortment při nákupu:
- do 500 Kč
nepřímá sleva 3 %
- od 500 do 1 000 Kč
- od 1 000 Kč

za každý nákup se připisují body do slevového konta
(1 bod za 10 Kč), po dosažení limitu
100 bodů, tj. 1 000 Kč lze slevu čerpat

přímá sleva 5 %
přímá sleva 10 %

Podmínky uplatnění výše uvedených slev:
- slevu nelze uplatnit při platbě platebními poukázkami SODEXO, EDENRED, Up ČR a podobnými nebo
platebními kartami BENEFIT PLUS, SODEXO CARD, EDENRED CARD, BENEFITY a podobnými
- při platbě běžnými platebními kartami plat (kromě nepřímé slevy 3 %) slevy o 2% nižší
- při platbě antkoncepce a léků předepsaných na veterinární předpis (hrazených v hotovost nebo běžnou
platební kartou) lze získat pouze body do slevového konta pro nepřímou slevu 3 %
- prostřednictvím Karty jsou evidovány platby a připisovány body za volně prodejný sortment ve výši
do 500 Kč (a u antkoncepce bez omezení ceny), hrazené v hotovost a běžnými platebními kartami a po
dosažení limitu 1000,- Kč vzniká při následujícím nákupu v Lékárně nárok na slevu ve výši 3 % ze
souhrnu předešlých úhrad klienta
- slevy nebudou poskytnuty v plné výši v případech, kdy by výsledná prodejní cena po slevě poklesla
až na úroveň nebo pod úroveň nákupní ceny, což zakazuje zákon
Po celou dobu trvání programu výhod lze čerpat i slevu odpovídající výši dříve získaného slevového konta.

Sleva se nevztahuje na zboží uvedené v akčních letácích, zboží ve výprodeji a
na zboží označené etketou akční cena.

Ostatní výhody
- zdarma doprava inkontnentních a zdravotnických prostředků - vždy pouze na vyžádání pacienta –
zákazníka a za níže vymezených podmínek :
- většího objemu - od 25 litrů, tj. o rozměru cca nad 20x30x40 cm pro 1 kus nebo součet všech položek
pro 1 pacienta
- nebo větší hmotnost - od 3 kg pro 1 kus nebo součet všech položek pro 1 pacienta
- do 12 km od Lékárny
- zboží bude doručováno v pracovních dnech v termínech: úterý
16 až 18 hodin
čtvrtek
10 až 12 hodin
- konkrétní den dodání dohodne pacient v lékárně
- podle možnost lékárny lze mezi lékárnou a pacientem dohodnout doručení zboží i mimo stanovené
limity a časy
- možnost zdarma využívat měření hmotnost, výšky, krevního tlaku, pulsu a měření tuku v těle na
přístroji CORAZON i orientační měření krevního tlaku zápěsťovým tlakoměrem
- možnost získání časopisu „Moje zdraví“ zdarma – plat vždy pouze do vyčerpání zásob

Tento Program výhod plat od 25.5.2018 do odvolání.
Zároveň pozbývá platnost Program výhod z 20.3.2017

Lékárna Na Poliklinice Holice
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Doprava zdarma:
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prostředků většího objemu nebo větší hmotnosti

Bližší informace získáte v lékárně !!!
Tento program výhod nahrazuje dřívější slevové programy
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