Ludwigs-apotheke
Prípad nutnej potreby liečiva

Vernostná karta
Moje údaje:
Oslovenie *: o pani o pán

Zabudli ste recept pre Váš liek ktorý dlhodobo
užívate

Ludwigs-apotheke
www.ludwigs-apotheke.at

* nutné

titul: ____________

Meno *: ____________________________________

Priezvisko *: _________________________________

Bydlisko- ulica: _______________________________

Žiadny problém! Ponúkame Vám rýchlu
pomoc. Ak budete registrovaný v našej
databáze poznáme presný názov Vášho lieku
a vydáme Vám ho za zálohu (v cene lieku)1,
ktorá Vám bude vrátena po predložení
platného receptu (predpísaného lekárom na
uzemí Rakúska).

Otváracie hodiny:
Pondelok až piatok: 8.00 – 18.00 (nepretržite)
Sobota: 8.00 – 12.00

1 Výnimkou sú lieky a liečivé prípravky ktoré podliehajú zákonu o
omamných látkach a predpisom o psychotropných liečivách.

Číslo domu / vchod / dvere:___________________

Meranie ukazovateľov zdravia
PSČ, Miesto:___________________________
Telefónne číslo (mobil) (*):_____________________
Číslo poistenca *: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vaše osobné hodnoty
Odváženie, zmeranie krvného tlaku, zmeranie
obvodu pása a určenie telové hotuku je pre
vás ako majitela vernostnej karty zadarmo, 1x
do týždna.

Zdravotná poistovňa:____________________________
Potrebujeme niekoľko osobných údajov aby sme Vam mohli ponúknuť
dodatočné služby. Vaše údaje budu použité výlučne v našej lekárni za účelom
poskytnutia služieb.
Vašim podpisom vyjadrite súhlas so spacovaním Vašich osobných údajov v
našom počítačovom systéme.
Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušit.

Dátum, podpis *:

Privítací darček
Pri prevzatí karty
Za Vašu preukázanú dôveru dostanete od nás
spolu s vernostnou kartou malý darček.

Vernostná karta
Špeciálna služba pre Vás ako stáleho
zákazníka

Ludwigs-Apotheke
Vernostná karta:
Je bezplatná služba našej lekarne a poskytuje
Vám nasledujúce výhody:

Ročný prehl‘ad
Pre účely daňového úradu, zdravotnej
poistovne a pod
Pokial budete potrebovat ročný prehl‘ad
výdavkov za lieky a liečivé prípravky pre
zdravotnú poistovňu a úrady, môžeme Vám
na požiadanie vystavit‘ kompletný prehl‘ad a
vytlacĭt potvrdenie. Nezabudnite preto pri
každom nákupe predložit vernostnú kartu.

Bezpečnost‘ liekov a liečivých
prípravkov
Cesty do d‘alekých krajín alebo špeciálne
otázky
Rozumné zaobchádznaie s liekmi a liečivými
prípravkami je pre nás dôležité a preto Vám
radi poradíme aj pri špeciálnych témach
(vzájomné učinky, sondy a iné)
Ak plánujete cestu do zahraničia zostavíme
pre Vás včas individuálny očkovací plán.
Okrem toho, Vaše lieky po dobe
použitelnosti môžete u nás bezplatne
odovzdat‘ na likvidáciu.

Zaujímajú vás:
O tipy a rady k uchovaniu zdravia
O šport
O kozmetika
O správna výživa
O vitamíny a minerálne látky
O tehotenstvo a obdobie dojčenia
O zdravo na cestách
O očkovania

Kontinuita

O homeopatia

Sme informovaní

SMS
U objednaného tovaru
Ak si prajete oznámime Vám
prostredníctvom SMS, že Váš objednaný
preparát bol k nám dodaný a môžete si ho
vyzdvihnúť. Samozrejme predpokladom je,
že nám dáte k dispzícii číslo Vášho telefónu(*)
(mobilu).

Neviete si spomenúť na Vaše číslo karty
poistenca, alebo názov preparátu ktorý
užívate? Nerobte si starosti. U nás sú dáta
zaznamenané.

O schüsslerove soli
O deti
O iné:_______________________

Špeciálne ponuky
Pre Vás ako stáleho zákazníka
Pre Vás ako majitela vernostnej karty sú
vyhradené rôzne ponuky a akcie.

Známe alergie / neznášanlivosti:

