TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA IGÉNYLŐLAP
1. Mire jó a törzsvásárlói kártya és hogyan működik?
2018. március 1-jétől a nem támogatott gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő egyéb termékek
(gyógyhatású készítmények, gyógytápszerek, étrendkiegészítők, higiénés cikkek, kozmetikumok,
teák/teakeverékek) és állatgyógyászati készítmények vásárlása esetén 3% azonnali kedvezményt
biztosítunk a felsorolt kategóriába tartozó termékek árából, vagyis Ön ennyivel kevesebbet fizet a
kasszánál. Az általunk adott blokkon tételenként tüntetjük fel a kedvezmény mértékét, a blokk alján
pedig az egyes tételekre kapott kedvezmények összege szerepel.
Kedvezmény érvényesítés ill. pontbeváltás kizárólag a kártya birtokában történhet, így ne feledje
magával hozni törzsvásárlói kártyáját és azt a fizetést megelőzően átadni! A vásárlás befejezése után,
utólag nem áll módunkban a kedvezményeket érvényesíteni vagy a pontok értékét levonni.
2018. március 1-jétől a pontgyűjtés ugyan megszűnt, de az addig megszerzett pontok visszavonásig
levásárolhatóak.
A hatályos jogszabályi környezet miatt támogatott gyógyszerekre a törzsvásárlói-program nem
vonatkozik!
2. Mennyi ideig használható a kártya?
A törzsvásárlói-programot a Cédrus Patika határozatlan időtartamra, visszavonásig hirdette meg, így a kártyának
sincs lejárati ideje.
Amennyiben utóbb Ön úgy dönt, hogy nem kíván részt venni törzsvásárlói-programunkban, akkor adja le
kártyáját kollégánknál és ezzel az Ön regisztrációját és adatait töröljük.
Amennyiben Ön elveszti kártyáját, és ezt jelzi kollégánknak, akkor térítésmentesen új kártyát biztosítunk az Ön
számára azzal, hogy a korábban szerzett pontjai ilyenkor sem vesznek el

3. Mit kell tennem, hogy a törzsvásárlói kártya birtokosa lehessek?
Adja meg az alábbi adatait, majd írja alá a jelen igénylőlapot, és mi a lehető leghamarabb kiállítjuk
törzsvásárlói kártyáját.
Név:
Lakcím:
Telefonszám:
Az Ön itt megadott adatait a vonatkozó jogszabályok betartásával a www.cedruspatika.hu
weboldalunkon elhelyezett Adatvédelmi nyilatkozat elnevezésű dokumentum rendelkezéseinek
megfelelően kezeljük. Az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit a jelen igénylőlap hátoldalán
részletesen is elolvashatja.
Egy dolgot sose feledjen, minden vásárlás alkalmával hozza magával törzsvásárlói kártyáját, hogy mi
minden alkalommal megjutalmazhassuk!
Regisztrációs adataim megadásával kijelentem, hogy megismertem és elfogadom az Adatvédelmi
nyilatkozatot
__________________
(aláírás)

Kelt:

