Prečo v Omšení držíme spolu?

Prihlasovací formulár
Žiadam o novú kartu(y) a zároveň sa chcem stať členom združenia rodín
v Omšení
Počet vyžiadaných kariet (max.tri)
Meno a priezvisko žiadateľa

Dátum narodenia

Ako domáci obchodníci sa nemôžeme vyhnúť tvrdej konkurencii reťazcov.
Usilujeme sa o rozumné hospodárenie, aby sme vám ponúkli čo
najvýhodnejšie ceny. Ale naším cieľom je dosiahnuť oveľa viac. So svojimi
zákazníkmi sme v osobnom kontakte, poznáme vaše želania a pomáhame
tam, kde je to potrebné.

Manžel/manželka
*Ďalší rodinní príslušníci

Spoločná adresa

P S Č
e-mail
Mobilný telefón
Počet detí

SPOLOK RODÍN V OMŠENÍ spája vás i nás. Ľudí, ktorí si vážia hodnotu rodiny
a pozerajú sa na náš nádherný kraj s vedomím, že ho sami tvoria a sú jeho
súčasťou. Spolupatričnosť vytvára pracovné miesta pre ľudí z regiónu,
umožňuje rozvíjať to, čo je pre nás všetkých dôležité.

Pevná linka
vek 1

2

3

4

5

Svojím podpisom dávam dobrovoľne súhlas maloobchodu POTRAVINY u Repiny v Omšení k
spracovaniu týchto údajov v zmysle §7 ods. 1 a 2 zák. 428/2002 Z. z. v rozsahu uvedenom v
dotazníku. Údaje budú využité pre interné účely programu Spolok rodín v Omšení, s cieľom
poskytovania výhod, bonusov, zliav a ponúk svojim členom. Údaje o nákupoch vykonaných
mojou osobou budú uchované za účelom vyhotovenia štatistík. Súhlas je možné kedykoľvek
odvolať.

..................................................
Podpis žiadateľa

..................................................
dátum

*syn, dcéra, matka, otec, sestra, brat a i.
Túto stranu odstrihnite a vráťte prosím do obchodu POTRAVINY u Repiny v Omšení.

Program Spolok rodín v Omšení vám prináša špeciálne
výhody. Za nákupmi nemusíte cestovať a ušetríte
množstvo času, ktorý môžete venovať príjemnejším
veciam. No nielen to, priamo šetríte aj svoje peniaze. Ak
sa stanete naším členom, časť hodnoty nákupu dostanete
späť vo forme okamžitej zľavy.
Spolok rodín v Omšení je otvorený pre každého záujemcu. Jeho členom sa
môžete stať zdarma, ak vyplníte prihlasovací formulár a odovzdáte ho
v predajni POTRAVINY u Repiny v Omšení. Do troch pracovných dní vám
vystavíme zákaznícku kartu, s ktorou môžete využívať všetky poskytované
výhody. Pri každej návšteve našej predajne získate po predložení karty zľavu.
Zároveň sa hodnota vášho nákupu zaznamenáva a po skončení štvrťroka
môžete dosiahnuť ešte vyššiu úroveň zliav.
Členovia rodiny môžu hodnotu svojich nákupov kumulovať a
spoločne dosiahnuť väčšie výhody. Jednoducho požiadajte o viacero kartičiek
s totožným EAN-kódom, ktoré môžu používať rodinní príslušníci žijúci
v spoločnej domácnosti, resp. na rovnakej adrese.

Výhody pre členov
Pri každom nákupe vám bude vyplácaný bonus formou zľavy:


Bonus 2% (bronzový zákazník), 3,5% (strieborný zákazník), 5% (zlatý zákazník) získate
okamžite pri platbe vášho nákupu. Podmienkou je predložiť zákaznícku kartu pri
pokladni, bezprostredne pred blokovaním tovaru.



Bonus sa vzťahuje na všetok tovar, okrem akciového tovaru, tabakových výrobkov a
prázdnych obalov (prepravky a fľaše).



Výška zľavy závisí od veľkosti nákupov za obdobie troch kalendárnych mesiacov. Na
spodnej časti účtenky z pokladne bude informatívna suma nákupu, ktorá sa vám
zarátava pre bonusový program. Ihneď po vystavení zákazníckej karty dostávate
zľavu 2%.



Každý člen spolku má nastavenú percentuálnu bonusovú zľavu, ktorú dosiahol v
predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku na základe objemu docielených nákupov v
našej predajni. Vždy po skončení kalendárneho štvrťroka bude prehodnotená výška
bonusovej zľavy, podľa nasledovnej tabuľky:
Priemerný mesačný
nákup

Súčet nákupov za
tri mesiace

Výška
bonusu
v %.

Bronzový zákazník

-

-

2%

Strieborný zákazník

nad 100€

nad 300,-€

3,5%

Zlatý zákazník

nad 200€

nad 600€

5%

 Verných zákazníkov odmeňujeme darčekmi
 Vystavenie zákazníckej karty a jej používanie je zdarma
 Zabezpečíme vám tovar, pre ktorý ste k nám prišli. Využite náš široký
sortiment!

Podmienky členstva v Spolku rodín v Omšení
Členom Spolku rodín v Omšení sa môžu stať osoby staršie ako 18 rokov. Pre vznik členstva v spolku
a získanie zákazníckej karty je potrebné čitateľne a pravdivo vyplniť dotazník a podpísať ho.
Prosíme, aby ste o každej zmene údajov uvedených v dotazníku informovali pracovníkov Potravín
u Repiny. Členstvo môžete kedykoľvek zrušiť vrátením karty na našej prevádzke. K zániku členstva
v klube dochádza automaticky dňom, kedy bola karta vrátená osobne alebo poštou na adresu:
Potraviny u Repiny, 914 43 Omšenie 301. Prevádzkovateľ potravín je oprávnený zmeniť podmienky
členstva jednostranne, takúto zmenu nemusí členom spolku oznamovať priamo. Prípadné zmeny
podmienok programu Spolok rodín v Omšení budú k dispozícii v našej predajni v Omšení č. 301.
Karta Spolku rodín v Omšení je majetkom prevádzkovateľa.

