KANTA-ASIAKAS
LIITTYMISLOMAKE
Täyttäkää alla olevat tiedot. Tummennetulla merkityt kohdat ovat välttämättömiä tietojen
tallentamisen ja oikeellisuuden takia. Osoitetietojen puuttuessa Teille ei voida lähettää asiakaspostia.
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Nämä tiedot mahdollistavat yksilöllisen lääkeneuvonnan.
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Muistattehan ilmoittaa mahdolliset muutokset tiedoissanne. Huom! Pidätämme
oikeuden meistä riippumattomista syistä johtuviin sääntöjen muutoksiin.
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Allekirjoittamalla hyväksyn:
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Henkilötietojeni tallentamisen Itä-Suomen yliopiston apteekin
kanta-asiakasrekisteriin.

Henkilötietojeni tallentamisen Itä-Suomen yliopiston apteekin
kanta-asiakasrekisteriin.

Ostojeni tallentamisen: mahdollisuus keskittämisalennukseen,
kattokorvausseurantaan sekä ostoyhteenvetoihin 24 kuukaudelta.
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Kela-kortin tiedot tarkistetaan sähköisesti aina toimituksen yhteydessä.
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Kanta-asiakkuutenne voidaan päättää mikäli Teillä ei ole asiointeja Itä-Suomen
ylioiston apteekissa edellisen kalenterivuoden aikana tai halutessanne irtisanoa
kanta-asiakkuutenne.
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KANTA-ASIAKAS
KANTA-ASIAKASEDUT
Tuottomme käytetään lyhentämättömänä suomalaiseen
koulutukseen ja tutkimukseen, erityisesti terveystieteissä.

Kanta-asiakkaanamme saatte talouskohtaisen keskittämisalennuksen ostoistanne. Kanta-asiakaskertymän mukainen alennus
kasvaa portaittain kalenterivuoden aikana ja nollautuu vuoden
vaihteessa. Ostokertymän ylittäessä alennustaulukossa esitetyt
summat saatte kertymän oikeuttaman alennuksen automaattisesti seuraavista ostoistanne. Alennus annetaan kaikista ilman
reseptiä ostettavista normaalihintaisista tuotteista.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON APTEEKIN
KANTA-ASIAKASEDUT:
» Ilmainen reseptien uusiminen
» Ostojen keskittämisalennus

Kanta-asiakkuus helpottaa asiointia ja auttaa lääkkeiden turvallisessa käytössä. Keskittämällä lääkeostonne Itä-Suomen
yliopiston apteekkiin voimme luotettavasti tarkistaa haitalliset
yhteisvaikutukset meiltä hakemienne lääkkeiden välillä. Tallennamme asiakasrekisteriin myös mahdolliset lääkeaineallergiat ja
yliherkkyydet ja pyrimme huomioimaan ne reseptilääkkeitänne
toimittaessa. Lääkeneuvontanumeromme palvelee kanta-asiakkaitamme vuoden jokaisena päivänä klo 8-22.

» Kanta-asiakastarjoukset
» Yhteisvaikutusten tarkistus

ALENNUSTAULUKKO
KALENTERIVUODEN OSTOKERTYMÄ
yli 100 €		
yli 1000 €		
yli 2000 €		
yli 3000 €		

ALENNUS
2%
3%
4%
5%

Kanta-asiakkaaksi liittyminen on ilmaista. Voitte liittyä kanta-asiakkaaksi täyttämällä kanta-asiakaslomakkeen. Kelakortti
tai henkilökortti toimii kanta-asiakaskorttina. Tarkistamme kelakorvaustietonne sähköisesti Kela-korttitietojen kyselypalvelusta
reseptilääkkeitänne noutaessa. Kanta-asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on ehdottoman luottamuksellista,
eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille.

