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Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet

Apteekin edustajan allekirjoitus

Palvelemme Prisma-keskuksessa
ma–pe 9–20, la 9–16, su 12–16

Portaittain kasvava 
ostohyvitysalennus

 jopa 8 %! 

Liittymisetu!
15 % alennus yhdestä 

kosmetiikka- tai 
itsehoitotuotteesta. 

(ei koske lääkkeitä)

KEHRÄ APTEEKIN 
KANTA-ASIAKKAAN 

ON HELPPO OLLA 
TYYTYVÄINEN.



Paikka ja aika

Asiakkaan allekirjoitus

Kanta-asiakassopimus

  Olen tutustunut alla oleviin kanta-asiakassopimuksen ehtoihin ja hyväksyn ne.

Allekirjoituksellani annan Willan Kehrä apteekille luvan lääke- ja muiden tietojeni 
tallentamiseen ja niiden käyttöön. Apteekilla on oikeus tarkistaa Kela-korvaus-
tietoni sähköisesti. Henkilötiedoissani tapahtuvat mahdolliset muutokset ilmoitan 
apteekille viipymättä. Apteekilla on oikeus pitää lääkeostoistani rekisteriä seuran-
taa varten. 

Palvelun parantamiseksi apteekki säilyttää tietoni 24 kuukauden ajaksi, mikä 
mahdollistaa paremman lääkitykseni tarkastelun sekä lääkkeiden yhteisvaikutuk-
sen seurannan. Antamiani henkilötietoja apteekki voi käyttää minulle suunnattuun 
apteekin omaan tiedottamiseen. Tallennettujen tietojen käsittely on aina luotta-
muksellista.

 Apteekki poistaa henkilötietoni kanta-asiakasrekisteristä, mikäli ilmoitan lopetta-
vani kanta-asiakkuuden. Apteekki pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Palautetaan
apteekkiin

Nimi:

Henkilötunnus: Puhelin:

Sähköposti:

Postiosoite:

Lääkeaineallergiat ja yliherkkyydet:

Olen veteraani

Portaittain kasvava ostohyvitys
Ostoihin lasketaan asiakkaan 
maksamat reseptilääkkeiden 
omavastuuosuudet, ei-korvattavat 
osuudet, kosmetiikka- ja itsehoito-
tuotteet sekä palvelumaksut.

Ostohyvitysalennusta myönnetään 
normaalihintaisista kosmetiikka- ja 
itsehoitotuotteista sekä itsehoito-
lääkkeistä. Alennusta ei anneta tar-
joustuotteista, muista alennetuista 
hinnoista tai reseptilääkkeistä.

Samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten ostot kartuttavat 
ostokertymää, mikäli olet liittänyt heidät kanssasi samalle kanta-asiakastilille. 
On tärkeää, että jokainen perheenjäsen esittää Kela-korttinsa asioidessaan.

Kanta-asiakkaana saat:
• Liittymisetu: 15 % alennusta kosmetiikka- tai itsehoitotuotteesta. 

Etu ei koske lääkkeitä.

• Reseptien uusiminen maksutta

• Tarjouksia kanta-asiakashinnoin

• Alennus ostokertymätaulukon mukaisesti

• Perheenjäsenten ostot kerryttävät myös ostokertymää

• Vitamiinipassi: Osta 5 yli 10 €:n vitamiini- tai hivenaine-
tuotetta (ei lääkkeellisiä tuotteita), saat kuudennesta 
normaalihintaisesta tuotteesta 25 % alennuksen.

• Lääkkeiden saatavuustakuu: jos lääkettä ei ole 
varastossamme, toimitamme sen veloituksetta kotiisi 
mahdollisimman pian. Koskee Hyvinkään kaupunkialuetta.

Kätevää! Kela-kortti toimii kanta-asiakaskorttina

Torikatu 9, Prisma-keskus, 05800 Hyvinkää 
apteekki@kehraapteekki.fi, kehraapteekki.fi
p. 029 340 0670

Avoinna ma–pe 9–20, la 9–16, su 12–16

Löydät meidät myös Facebookista!

Ostot 
kalenterivuodessa Alennus

 250 –  500 1 %
 501  – 750 2 %
 751  – 1000 3 %
 1001  –  1250 4 %
 1251  –  1500 5 %
 1501 – 1900 6 %
 1901 –  2400 7 %
 2401 -   8 %


