Ludwigs-Apotheke
Card de fidelitate

Medicamente de urgență

Prenumele *: ________________________________

Ați uitat să vă luați rețeta pentru
medicamentele permanente?
Nu este nici o problemă.Vă oferim ajutor
rapid cu medicația prescrisă.Dacă avem
cardul dumneavoastră de fidelitate putem să
vă eliberăm medicamentele pe baza ”bonului
de casă-angajament”

Numele*: ___________________________________

(Cu excepția medicamentelor ce intră în categoria psihotrope).Când
ne aduceți rețeta pentru acestea împreună cu bonul sus menționat
vă primiți banii înapoi.

Datele mele:

* Câmpurile marcate sunt obligatorii

Formula de adresare *: o Dna o Dnul - Titlul: ______

Ludwigs-Apotheke
www.ludwigs-apotheke.at
Program de lucru:
de luni până vineri: 8.00 – 18.00 (fără pauză)
sâmbătă: 8-12

Strada: _____________________________________

Controlul sănătății:
Bloc/Scara/Apartament:________________________

Cod poștal,Localitate:___________________________
(Mobil)Nr.de telefon (*):_________________________

Valorile dumneavoastră personale
Măsurarea greutății, a tensiunii arteriale,
circumferința corporală și indicele de masă
corporală corespunzătoare acesteia le puteți
obține gratuit pe baza cardului de fidelitate o
dată pe săptămână.

Nr.asigurării de sănătate *: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Casa de asigurări:______________________________
Ca să vă putem asigura servicii suplimentare avem nevoie de datele
dumneavoastră.Vă asigurăm că datele dumneavoastră personale rămân
exclusiv în cadrul farmaciei noastre cu scopul de a vă oferi aceste servicii.Cu
semnătura dumneavoastră ne permiteți să salvăm datele dumneavoastră
personale în sistemul nostru informatic.Acest acord vi-l puteți retrage
oricând.

Data și semnătura *:

Cadouri de bun venit
La ridicarea cardului de fidelitate
Ca mulțumire pentru încrederea pe care
dumneavoastră ne-o acordați veți primi
împreună cu cardul de fidelitate un mic cadou
de ”Bun venit!”

Card de fidelitate
Servicii speciale
pentru toți clienții fideli

Ludwigs-Apotheke
Ce este cardul de fidelitate:
Cardul de fidelitate este un serviciu gratuit
pe care Ludwigs-Apotheke vi-l oferă și care
vă aduce următoarele avantaje:
Lista anuală de medicamente
cumpărate

SMS de informare
La comandarea de produse

Dacă doriți ,vă putem trimite cu plăcere un
SMS de îndată ce produsele comandate de
dumneavoastră au ajuns în farmacie
bineînțeles dacă avem numărul
dumneavoastră de telefon.

Domeniile dumneavoastră
de interes sunt:
O sfaturi cu privire la sănătate
O sport și sănătate
O produse cosmetic

Pentru oficiul de finanțe ,casa de asigurări etc.

Aveți nevoie de o listă anuală cu cheltuielile
pentru sănătate pentru asigurare sau alte
oficialități? Vă putem elibera și printa
această listă.Nu uitați însă să prezentați
cardul de fidelitate înainte de fiecare
cumpărătură.
Siguranța în ceea ce privește
medicamentele

O alimentație

Continuitate
Noi suntem informați.

Nu vă amintiți pe moment numărul asigurării
medicale sau numele medicamentului care
v-a ajutat și de care aveți nevoie? Nu vă
faceți griji.Toate acestea sunt înregistrate la
noi în baza de date.

O sarcina și alăptarea
O sănătatea și călătoriile
O vaccinarea
O homeopatia

Călătorii îndepărtate sau întrebări speciale

Noi privim cu seriozitate domeniul
medicamentelor.De aceea vă sfătuim cu
plăcere și în ceea ce privește temele speciale
(particularități,interacțiuni între
medicamente,efecte adverse etc.)
Luați-vă din timp planul de vaccinare precum
și informații utile atunci când intenționați să
călătoriți în străinătate.
De asemenea puteți aduce la noi gratuit
medicamentele expirate sau cele de care nu
mai aveți nevoie și ne ocupăm noi de ele.

O vitamine și minerale

Oferte speciale

O sărurile Schüssler

Pentru toți clienții fideli

O copii

Cele mai diferite oferte și acțiuni sunt
rezervate special pentru dumneavoastră ca
posesori ai cardului de fidelitate.

O altele:_______________________

Alergii/Intoleranțe de care suferți:
_________________________________________
_________________________________________

