
 

Ludwigs-Apotheke 

Düzenli müşteri kartı 

Benim bilgilerim:           * Zorunlu kılınan bilgiler 
 
Hitap *:  o  Bayan    o Bay          Ünvan:_____________ 

 

Adınız *: ____________________________________ 

 

Soyadınız *: _________________________________ 

 

Adres: _____________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Postleitzahl, Yer:_____________________________ 

 

(Cep) Telefonnumaranız (*):_____________________ 

 

Sigorta numaranız *:    _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

 

Sağlık sıgortası:______________________________ 

 
Sizlere özel hizmetler sunabilmemiz için bizlere sizlerin bilgileriniz 
gerekmektedir. Bilgileriniz sadece sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için 
kullanacağımızı garanti ediyoruz. İmzanızla bize bilgilerinizi bilgisayarımızda 
kayıt etmemize izin veriyorsunuz. Bu anlaşmayı herzaman iptal edebilirsiniz.   
 

Tarıh, İmza*: 

 

 
 
Acil ilaç durumu 
Sürekli aldığınız ilacınızın reçetesini unuttunuz 
mu? 

 

Sorun değil ! Biz size hızlı şekilde yardım 
ederiz. 
Eğer bizde kaydınız bulunuyorsa daha önce 
kullandığınız ürünlerin (ilaçların)1. adını  
bilgisayarımızda görür ve ücret karşılığında 
veririz. Reçetenizi getirdiğinizde ücretinizi 
Geri öderiz. 
 
 1 Bağımlılık ve Psikolojjik ilaçlardan hariç 

 

Sağlık kontrolü 
Sizin özel kontrol sonuçlarınız 
 
Tartilmak, Tansiyon ölçümü, beden çevresi ve 
vücut yağı ölçüsü hizmeti bizde haftada bir 
kere müşteri kartınızla ücretsizdir. 
 
 
 
 

Hoşgeldiniz hediyesi 
Müşteri kartı tesliminde 
 
Bize güvendiğiniz için sizlere teşekkür etmek 
adına Kartınızın tesliminde küçük 
bir armağan sunuyoruz. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ludwigs-Apotheke 

www.ludwigs-apotheke.at  
 

 

Açılış saatleri 

Pazartesi'nden cumaya kadar 8.00-18.00 (kesintisiz) 

ve Cumartesi 8.00-12.00 arası açıktır 

 
 
 

 

 

 

 

 

Müşteri kartı 

Devamlı müşterilerimiz  

için özel hizmet 

 
 

 
 

 

http://www.ludwigs-apotheke.at/


             Ludwigs-Apotheke 
 

Kartınızın özellikleri: 

Ludwigs Eczanesinin müşteri hizmet kartı 
ücretsizdir ve size aşağıdaki avantajları 
sunar: 
 
 

Senelik genel bakış 
Vergi dairesi (Fınanzamt),Sağlık sigortası 
(Krankenkasse) 

 
Bir sene boyunca bizden yapmış olduğunuz 
tüm sağlık harcamalarını sigortanızdan 
ve ya yetkili dairelerden karşılayabilmeniz 
için tüm reçetelerin kopyalarını bizden 
alabilirsiniz. Her alışverişde müşteri kartınızı 
yanınızda bulundurun ve lütfen bize 
ğösterin. 
 
 
 

İlaç güvenli 
Uzak seyahat ve ya özel sorular 
 
Biz ilaçların insanlar üzerinde yabacak 
olduğu etkiyi ciddiye alırız. Bu sebeptendirki 
sizleri özel konularda bile memnuniyetle 
bilgilendirmek isiteriz. 
Yurtdışı gezisi planlıyorsanız bizden aşı 
planını ve tavsiyelerimizi alabilirsiniz. 
Bunun yanında eski ilaçlarınızı da sizin için 
ücretsiz imha ederiz. 
 

 
 
SMS- Hatırlatması 
Sipariş verilen ürün için 

 

Eğer arzu ederseniz sipariş vermiş olduğunuz 
ürün bize geldiğinde size SMS ile haber  
veririz. Bunun için Cep telefonunuzun 
numarasını bize vermeniz gerekmektedir. 
 
 
 

Müşteri bilgileri (Kontinuitât) 
 Biz biliyoruz 

 

Eğer sigorta numaranızı hatırlayamıyorsanız 
ve ya daha önce kullanmış olduğunuz  
ve iyi gelen bir ilaçın adını unuttuysanız, 
sorun değil? Bizde kayıtlı bulunmaktadır. 
 
 
 

Özel öneriler 
Siz devamlı müşterilerimize  

 
Çeşitli öneriler ve devamlı müşteri kartına 
sahıp olan siz değerli müşterilerimiz için  
indirimlerimiz olmaktadır. 
 
 
 
Lütfen çeviriniz........ 
 

 

 

Sizin ilgi alanlarınız: 
 

O     Sağlık ipuçları 

O     Spor ve Sağlık 

O     Bakım ürünleri 

O     Beslenme 

O     Vitaminler ve Mineraller  

O     Gebelik ve Emzirme süreci 

O     Seyahatte sağlık 

O     Aşılar 

O     Homeopati  

O     Doğal tuzlar 

O     Çoçuklar  

O     Diğerleri:_______________________ 

 

 

 

bilinen alerjiler/ vücudun kaldıramadığı etkiler: 

 

 

 


