
 
 

 
 
 
 
KANTA-ASIAKASSOPIMUS 
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Nimi: 
 
 

Henkilötunnus: 

Osoite: 
 
 Postinumero: 
 
 

Postitoimipaikka: 

Puhelin: 
 
 

Sähköposti: 

 

Olen oikeutettu rintamaveteraanialennukseen. 
(Rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai 

todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta) 

 Minulle ei saa lähettää kanta-asiakkuuteen liittyvää markkinointia. 

 Olen tutustunut kanta-asiakassopimuksen ehtoihin ja hyväksyn ne. 

Kanta-asiakassopimusehdot: 

Liittymällä Keljon apteekin kanta-asiakkaaksi hyväksyn, että henkilötietoni talletetaan Keljon apteekin kanta-
asiakasrekisteriin. Hyväksyn myös, että asioidessani Keljon apteekissa, lääkkeiden suorakorvaukseen 
tarvittavat tiedot saa tarkistaa lääkeoston yhteydessä sähköisesti Kelalta. Kanta-asiakasrekisterin tietoja 
käytetään luottamuksellisesti, eikä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Keljon 
apteekki poistaa kanta-asiakkuuteeni liittyvät rekisteritiedot, mikäli ilmoitan lopettavani kanta-asiakkuuden. 
Tiedot poistetaan myös, jos en ole asioinut Keljon apteekissa edellisen kalenterivuoden aikana. Keljon apteekki 
käyttää antamiani tietoja ainoastaan minulle suunnattuun markkinointiin sekä apteekin tiedottamiseen. 
Ilmoitan yhteystiedoissani tapahtuvista muutoksista Keljon apteekkiin. Kanta-asiakkaaksi liittyminen on 
maksutonta. Keljon apteekki pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

 

 

SAMASSA TALOUDESSA ASUVAT PERHEENJÄSENET 

Puolison nimi: 
 
 

Henkilötunnus: 

Puhelin: 
 
 

Sähköposti: 

 

Lapsen nimi: 
 
 

Henkilötunnus: 

(Allekirjoitus 18 vuotta täyttäneiltä): 

 

Lapsen nimi: 
 
 

Henkilötunnus: 

(Allekirjoitus 18 vuotta täyttäneiltä): 

 

Lapsen nimi: 
 
 

Henkilötunnus: 

(Allekirjoitus 18 vuotta täyttäneiltä): 

 

Lapsen nimi: 
 
 

Henkilötunnus: 

(Allekirjoitus 18 vuotta täyttäneiltä): 

 

 

Palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna Keljon apteekkiin.

Päiväys: Asiakkaan allekirjoitus: 

Päiväys: Puolison allekirjoitus: 

Päiväys: Apteekin edustajan allekirjoitus: 

Keskittämisalennus annetaan oheisen 

taulukon mukaan normaalihintaisista 

ei-lääkkeellisistä itsehoitotuotteista. 



 
 

TERVETULOA KANTA-

ASIAKKAAKSEMME 
 

Kanta-asiakkaana saat apteekistamme keskittämis-

alennusta kalenterivuoden ostokertymän mukaisesti. 

Samassa taloudessa asuvat kanta-asiakkaat kartuttavat 

yhteistä ostoskertymää, eli ostokertymä on perhe-

kohtainen.  

Liittyminen on maksutonta eikä se sitouta mihinkään.  

 

ETUSI KANTA-ASIAKKAANAMME 

 

 Liittymistarjouksena 20 % kerta-alennus 

normaalihintaisesta vitamiini- tai 

kosmetiikkatuotteesta 

 Perhekohtainen kanta-asiakasalennus ostokertymän 

mukaisesti 

 Vaihtuvia kanta-asiakastuotteita tarjoushinnoin 

 Lääkitysturvallisuuden paraneminen lääkitystietojen 

keskittämisen kautta 

Tarjoamme lisäksi kaikille asiakkaillemme maksuttoman 

reseptien uusimisen sekä kuukausittain vaihtuvia 

tarjoustuotteita. 

 

KELA-KORTTI TOIMII KANTA-

ASIAKASKORTTINA 

 

Kanta-asiakkaaksi liittymisen jälkeen Kela-kortti toimii 

myös kanta-asiakaskorttina ja saat kassalta 

ostokertymäsi mukaisen alennuksen näyttämällä sen 

ostosten yhteydessä. Teknisistä syistä ostojen 

kirjaaminen jälkikäteen ostokertymärekisteriin ei ole 

mahdollista. 

Ostokertymää kartuttavat:  

 Reseptilääkkeiden omavastuut 

 Itsehoitolääkkeet 

 Palvelumaksut 

 Muut itsehoitotuotteet sekä kosmetiikka 

 

Ostokertymätaulukko 

 

 

 

 

 

 

Voimassa toistaiseksi 

 

Saat keskittämisalennusta ostokertymäsi mukaisesti 

itsehoitotuotteista. 

Keskittämisalennusta ei anneta itsehoitolääkkeistä, 

reseptilääkkeistä eikä jo valmiiksi alennetuista 

tarjoustuotteista.  

Kun ostokertymä ylittää ostokertymärajan, kertymän 

mukaisen alennuksen saa seuraavasta ostosta lähtien. 

 

KANTA-ASIAKKAAKSI LIITTYMINEN 

 

Voit täyttää kanta-asiakassopimuksen apteekissamme 

tai tulostaa liittymissopimuksen apteekin www-sivulta ja 

palauttaa apteekkiimme täytettynä. Kanta-asiakkuus 

alkaa välittömästi, kun tietosi on tallennettu 

rekisteriimme. 
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