
Saat liittymisedun lisäksi 6 jatkuvaa etua, jotka helpottavat 
apteekkiasiointiasi ja tuntuvat selvinä säästöinä kukkarossasi.

Hyödynnä heti liittymisetu
Kun liityt apteekkimme kanta-asiakkaaksi, saat heti 20 % alennuksen 
valinnaisesta normaalihintaisesta kosmetiikka- tai vitamiinituotteesta. 

Portaittain kasvava keskittämisalennus

Tarjouksia ja terveysinfoa 
sähköpostilla

Hyvinvoinnin ja terveyden 
teemapäivät

Liity Palokan apteekin 
kanta-asiakkaaksi
ja hyödynnä edut

Keskittämisalennuksen saat suoraan kassalta maksutapahtuman yhteydessä.
Kaikki samassa taloudessa asuvien kanta-asiakkaiden saman kalenterivuoden 
aikana Palokan apteekissa tekemät ostokset kartuttavat ostokertymää. 
Ostokertymässä huomioidaan kassakuitilla näkyvät kulut eli reseptilääkkeiden 
omavastuuosuudet, kaikki itsehoitotuotteet ja palvelumaksut. Kanta-
asiakas saa karttuneen ostokertymän perusteella keskittämisalennusta 
normaalihintaisista itsehoitotuotteista ja itsehoitolääkkeistä viereisen 
taulukon mukaisesti esittämällä Kela-kortin. Keskittämisalennusta ei anneta 
tarjoustuotteista tai reseptilääkkeistä.

Saat kanta-asiakkaana tietoa tarjouksista, 
tapahtumista ja ajankohtaisista 
terveysaiheista sähköpostiisi.

Järjestämme teemapäiviä, jolloin apteekissa voi 
olla esittelyjä, tarjouksia tai infotilaisuuksia teema-
aiheeseen liittyen. Päivistä tiedotetaan kanta-
asiakkaita.

Ostokertymä Keskittämisalennus

40 – 100 € 2 %

100 – 200 € 3 %

200 – 400 € 4 %

yli 400 € 5 %
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Mahdollisuus tiliasiakkuuteen
Kanta-asiakkailla on mahdollisuus maksaa ostonsa 
kerran kuukaudessa kotiin postitettavalla laskulla. 
Myös suoraveloitussopimuksen solmiminen on 
mahdollista. Tiliasiakkuudesta tehdään sopimus 
apteekissa.

Uusimme reseptisi maksutta
Reseptien uusiminen on maksutonta kanta-
asiakkaille. Pyrimme uusimaan reseptit, jotka 
viranomaismääräysten mukaan voi apteekin 
kautta uusia.
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Nopeampi reseptintoimitus ja 
yhteisvaikutusseuranta
Kanta-asiakkaille voimme tarjota nopeamman 
reseptintoimituksen, koska aiemmat ostot ja lääke-
määräystiedot ovat tallentuneet järjestelmäämme. 
Reseptilääkkeitä toimittaessamme tarkistamme 
kaikkien Palokan apteekista ostettujen lääkkeiden 
yhteensopivuuden.
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Kanta-asiakkaan liittymislomake

nimi

puolison nimi

kotiosoite

puhelin

sähköposti

postinumero ja  
toimipaikka

lapsen nimi

lapsen nimi

lapsen nimi

henkilötunnus

henkilötunnus

henkilötunnus

Kela-tietoni saa tarkistaa sähköisesti

Minulle saa lähettää kanta-asiakkuuteen liittyviä viestejä ja asiakaspostia

Olen tutustunut liittymisehtoihin

Samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset ja henkilötunnukset:

Allekirjoitus

Puolison allekirjoitus

päiväys

päiväys

Palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna 
Palokan kauppakeskuksessa olevaan apteekkiimme. 

Kanta-asiakkaaksi liittyminen on maksutonta.

Liityn Palokan apteekin kanta-asiakkaaksi

Olen veteraani

henkilötunnus

henkilötunnus

Kanta-asiakkaaksi liittymisen ehdot

Palokan apteekin kanta-asiakkaaksi liittyessäni hyväksyn, että henkilötietoni tallennetaan apteekin asiakasrekisteriin. Rekisteritietojani 
käytetään täysin luottamuksellisesti vain Palokan apteekissa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Kanta-asiakkuuteni päättyy ja siihen liittyvät 
rekisteritiedot poistetaan Palokan apteekin kanta-asiakasrekisteristä, mikäli en ole asioinut Palokan apteekissa edellisen kalenterivuoden 
aikana tai milloin tahansa halutessani päättää kanta-asiakkuuden. 

Kela-kortti toimii myös Palokan apteekin kanta-asiakaskorttina ja se tulee esittää kanta-asiakasetujen hyödyntämiseksi ja ostokertymien 
kirjaamiseksi kassalla ja reseptintoimituksessa. Palokan apteekki pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.


