
S Teta klubem 
ušetříte ještě víc!

www.tetadrogerie.cz/klub

Registrovali jste se na prodejně?  

Nezapomeňte 
na odemknutí 

bodového konta
(bez odemknutí nebude možné uplatnit  

kupony a slevy na celý nákup)

Body za nákupy

Věrnostní status

Slevy na celý nákup 

Za každý nákup s Teta kartou sbíráte body

Získáváte ho dle výše Vaší útraty v Tetě 
za posledních 12 měsíců

Získáváte je za Vaše body. Platí i na akční zboží!
Pro jejich využívání musíte mít odemknuté 
bodové konto.

80 bodů 

Základní 
status

65 bodů 

Stříbrný 
status

50 bodů 

Zlatý 
status

klub VĚRNOSTNÍ
KUPON

-10%
Na celý NáKUP

50 bodů

65 bodů
70 bodů

Zlatý

Status

Stříbrný

Základní

nad 

Nasbírané body / rok

nad 

bodů a méně

=

Jak Teta klub funguje?

Za Vaše body
Platí i na zboží v akci!

klub VĚRNOSTNÍ
KUPON

Na celý NáKUP

SleVY
S KlUBeM

Stačí předložit 
Teta kartu

až

Pro přihlášené dítě

Na celý NáKUP
k narozeninám

-20%

OSOBNÍ
KUPON

klub

Broučekprogram

 Výhody: 

Stáhněte si naši mobilní aplikaci!
Slevy, přehled konta i kartu budete mít stále u sebe



1)  Odemknutí  provedete na  
www.tetadrogerie.cz/aktivace

2)  Vyplňte potřebné údaje, nastavte si  
přístupové heslo

3)  Nezapomeňte dokončit aktivaci  
kliknutím na e-mail, který dostanete

Jak ODeMKNOUT 
bodové konto? 
Bez odemknutí nebude 
možné uplatnit kupony 
a slevy na celý nákup.

Přihláška do Teta klubu

2 4 0 1

 

Vyplňte čitelně tiskacím písmem a předejte personálu 
na pokladně. 
*Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Vyplňuje prodejna

Přihlášku jsem vyplnil/a úplně a pravdivě. Potvrzuji, že jsem se před podpisem této přihlášky seznámil/a s Obchodními 
podmínkami pro členství v Teta klubu a užívání členské karty a že s těmito podmínkami souhlasím. Zároveň uděluji 
provozovateli Teta klubu, společnosti Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ: 25069497, souhlas 
se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu a k účelům vymezeným v Informaci a souhlasu se zpracováním 
osobních údajů v rámci Teta klubu, se kterými  jsem se seznámil/a před podpisem této přihlášky.  Souhlasím, aby 
mi provozovatel Teta klubu, společnost Solvent ČR s.r.o., a jeho dceřiné společnosti, zasílaly obchodní sdělení 
elektronickými i jinými prostředky. Obchodní podmínky pro členství v Teta klubu a užívání členské karty, Informace 
a souhlas se zpracováním osobních údajů, seznam dceřiných společností Solvent ČR s.r.o. a další informace jsou 
k dispozici na www.tetadrogerie.cz

Razítko prodejny

Číslo Teta karty

Datum*:

Chci pravidelně dostávat novinky a akční nabídky:

ZaŠKRTNĚTe

Podpis*:

Oslovení *      pan      paní      slečna

Jméno* ............................................. Příjmení* ..............................................

E-mail* .............................................................  @  ...........................................

Mobilní telefon*  

Datum narození*

Město* .........................................................  PSČ*

Ulice*  ................................................................... Číslo pop.* ..........................

Máte jakékoliv dotazy?
Neváhejte se na nás obrátit:

296 335 552 (po-pá 8:00 - 16:30) 
info@tetadrogerie.cz

Kompletní informace a pravidla  
na www.tetadrogerie.cz/klub 

Nemáte přístup k internetu?
Odemkněte konto jednorázovou SMS ze svého 
mobilního telefonu ve tvaru: „BODY mezera 
iniciály jména a příjmení 
mezera 13místné číslo klubové 
karty“ (vzor pro paní Janu Zlatou: 
BODY JZ 2401000012345) 
na číslo: 736 335 552. Cena sms 
je dle ceny za odeslání sms 
u Vašeho operátora. Odemknutí 
Vám bude potvrzeno potvrzující SMS.

Jak vstoupit do Teta klubu? 

Proveďte na: 
www.tetadrogerie.cz/

registrace

Přijde Vám do 
týdne poštou na 

adresu udanou při 
registraci

Máte ho 
automaticky 
odemknuté 

(a aktivovaný  
online účet)

Máte k nim ihned 
přístup

Na webu Na prodejně

Vyplňte přihlášku 
z tohoto letáčku 

a odevzdejte 
na pokladně

Získáte ji hned po 
odevzdání přihlášky 

(je ihned platná)

Musíte ho ještě 
odemknout

podle návodu v této 
brožurce

Budete moci 
využívat až po 

odemknutí konta

Získání Teta karty2.

Registrace do Teta klubu1.

Bodové konto  
(bez aktivovaného bodového konta  
nelze čerpat 10% věrnostní kupon)

3.

Slevy na celý nákup za body4.


