Všeobecné podmínky (VP) pro výdej a použití "Klientské karty" (KK)

	Vážení klienti!
I když se domníváme, že tím nejdůležitějším důvodem vracet se do své oblíbené lékárny by měla být především vstřícnost, slušnost a zejména odborná konzultace ze strany pracovníků lékárny, rádi bychom Vám nabídli ještě něco navíc.

	Od 1.8.2010 máte možnost si v našich lékárnách zaregistrovat tzv. "kartu klienta," která Vám pro začátek umožní získat navíc i určitý finanční bonus, v další fázi pak např. informace (e.mailem) o mimořádných akcích v lékárně (např. slevách), možnost vytvoření vlastní objednávky k osobnímu odběru přes internet, apod.

	Projevíte-li o vydání karty zájem, požádejte kteréhokoliv lékárníka, nebo asistenta v lékárně. Po vyplnění krátkého dotazníku (registrace) Vám KK rádi předají za následujících podmínek.

	Klientská karta:
- je majetkem lékárny, která ji vydala
- není bankovní kartou
- je bonusovou lékárenskou kartou. Při každém nákupu v uvedené lékárně se Vám po prokázání KK připočte na účet karty částka odpovídající určitému procentu Vaší platby (za doplatky na léky na Rp. a vše ostatní zakoupené v lékárně)*. Tyto částky se na KK neustále načítají. Celkovou částku, která se Vám takto na KK nastřádá, si můžete kdykoliv při každé návštěvě lékárny odečíst od Vašeho aktuálního nákupu. Termín výběru není časově omezen.
- nezakládá právo na výplatu kreditní částky v hotovosti.
- je přenosná. Může ji při návštěvě lékárny použít kdokoliv, komu ji zapůjčíte.
- je použitelná při nákupu ve všech lékárnách uvedených na zadní straně KK.
- upatnění (slevu) kreditní částky lze pouze v lékárně, ve které jste kredit nastřádali.
- při použití v lékárně, ve které nejste registrováni (žádný bonus jste si tedy nevytvořili), můžete uplatnit okamžitou, jednorázovou slevu.
- aktuální VP jsou k dispozici v každé uvedené lékárně, popř. na webových stránkách jednotlivých lékáren.
- majitel karty si vyhrazuje právo VP měnit.

	Děkujeme, že navštěvujete naše lékárny a pevně věříme, že zejména Vám, našim věrným klientům, i tento benefit zpříjemní trochu chaotickou situaci, která již nějaký čas panuje v cenově nepřehledném systému českých lékáren.

	Jsme čeští samostatní, nezávislí lékárníci a nechceme, aby byly naše lékárny vnímány jako typ cash and carry ("zaplať a běž"), resp. diskontní lékárny, kde je rozhodujícím faktorem pouze cena a čas. Chceme, aby jste návštěvu u nác vnímali jako návštěvu zdravotnického zařízení a odcházeli spokojení a se s právnou porcí odborných informací.

	Za lékárnu:
ADONIS	PharmDr. Roman Smečka
AKÁT		PharmDr. Ludvík Ráček
ATLAS		PharmDr. Petra Ráčková
Na Horníkově	PharmDr. Radim Kučerovský
Na štefánikově	PharmDr. Boris Vítkovič

	*aktuální výše bonusů jsou k dispozici v každé jednotlivé lékárně.

