Cenník a vernostný program
Cenník pre jednotlivcov-registrovaných klientov
Pretože si vážime všetkých klientov aj pacientov, ktorí za viac ako 5 rokov prešli cez
naše centrá a podarilo sa im úspešne redukovať a zmeniť svoj životný štýl ako aj
zdravotný stav, rozhodli sme sa pre nich vytvoriť vernostný program:
Vernostný program pre verných klientov
Registrovaným klientom v programe MDieta ponúkame trvalú 5% zľavu. Zľavu je
možné využiť aj pri nákupe zvýhodnených a akciových produktoch. Pre získanie
vernostnej zľavy je potrebné byť pred nákupom tovaru prihlásený
Vychádzame zo základnej doporučenej maloobchodnej ceny pre naše spolupracujúce
centrá 2,69 € s DPH. Všetci verní klienti, ktorí sa zaregistrujú na našej stránke budú mať
možnosť nakupovať zo zoznamu produktov za zvýhodnenú cenu so zľavou 5% t.j. 2,56
€ sDPH.
Pretože viacerí z Vás navštevovali naše centrá nielen ako jednotlivec, ale ako rodina
alebo skupina a množstvo Vami zakúpených jedál tak násobne rástlo, rozhodli sme
sa poskytnúť takýmto klientom bonus pri jedno rázovom odbere:
Pri jedno rázovom odbere nad 400 € s DPH platí zľava na objednávku 10%
- cena 1 ks 2,44 € s DPH.
Pri jedno rázovom odbere nad 700 € s DPH platí zľava na objednávku 15%
- cena 1 ks 2,34 € s DPH.
Jedno rázový množstevný bonus je kombinovateľný aj s osobnostnou zľavou 5%. Takže
v prípade ak klient prešiel programom MDieta a zaregistruje sa a jeho odber bude vyšší
ako 400 € sa jeho nákupná cena zníži na 2,44 €/ks s DPH a pri 700 € sa cena zníži
na 2,24
€/ks s
DPH.
Ku každému odberu bude ako doklad vystavená faktúra a platca DPH si ju môže podľa
platnej legislatívy uplatniť ako odpočet. V takomto prípade žiadame klientov aby do
registrácie uviedli svoje meno, na ktoré im bude uplatnená zľava 5% a do poznámky
uviedli firmu, na ktorú má byť vystavená faktúra. Doprava je pri objednávke nad 60€ bez
DPH zadarmo!! Uvedené ceny za 1ks platia pre štandardné produkty a balenia po 7ks a
sú uvedené ako informatívna hodnota zľavy.

