Západočeské konzumní družstvo Plzeň
Poděbradova 1389/31,301 00 Plzeň, tel. 377 335 111, IČ 00031976
vedené u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl Dr.XXVI, vložka 217

______________________________________________________

Členské výhody platné od 01.01.2021
I. Věrnostní systém při nákupech
Karta zákazníka a Dobrá karta COOP
Členovi budou poskytovány slevy v celé prodejní síti družstva prostřednictvím platné věrnostní
„Dobré karty COOP“ a v hotelu Central prostřednictvím platné věrnostní „Karty zákazníka“.
Pokud člen dosud kartu nevlastní, může si ji na požádání vyzvednout v kterékoli provozovně
družstva. Vydání karty je bezplatné. Celková výše ročních nákupů pro uplatnění slev není
limitována.
Sběr bodů a výše poskytovaných slev
V prodejnách bude sbírání bodů probíhat odděleně od sběru bodů v hotelu Central. Body se
vzájemně nezapočítávají. Z objemu nákupu bude vyloučena částka za cigarety a služby. Body je
možné sbírat i v prodejnách vybraných družstev, například ZKD Sušice, COOP družstvo Plasy,
Jednota Tachov, Jednota Podbořany, COOP - JednotaToužim.
- v prodejnách za 1 Kč nákupu bude poskytnut 1 bod.
- v hotelu Central při konzumaci v restauraci za 100 Kč bude poskytnuto 5 bodů.
Výše poskytnutých slev:
Slevy jsou poskytovány odděleně:
- v prodejnách po dosažení 10 000 bodů bude poskytnuta automaticky sleva 100 Kč.
- v hotelu Central bude při dosažení 250 bodů poskytnuta na požádání sleva 250 Kč.
„Dobré karty COOP“ členů družstva, přes které budou do 30.11.2021 realizovány nákupy v
celkové výši minimálně 6 000 Kč, budou v prosinci 2021 slosovány o věcné výhry a poukázky
na nákup.
II. Odměna při významných životních výročích členů družstva blahopřání členům družstva
(60 a po dalších 5-ti letech) a poukázka v hodnotě 300 Kč na nákup zboží.
III. Příspěvek při významných životních událostech poukázka v hodnotě 2 000 Kč na výběr
zboží v prodejnách družstva při svatbě člena, při zlaté svatbě a po dalších 5-ti letech a při
narození dítěte členovi družstva.

IV. Slevy v hotelu Central
Sleva ve výši 20 % pro členy družstva a jejich rodinné příslušníky při akcích konaných v hotelu
Central u příležitosti životních jubileí, rodinných oslav apod.

Uvedené členské výhody schválilo představenstvo družstva dne 26.11.2020

