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Moje útraty
v tomto mesíciˇ

Moje celková 
nasporená 
sleva 

ˇ

(Stav kreditu je videt na úctence 
 az od druhého mesíce pouzívání clenské karty)

ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13  Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 553 302     e-mail: clen@konzumuo.cz    info@konzumuo.cz

Speciální kupony na slevu  
Jako člen družstva můžete získat další 
speciální kupony na vybrané druhy zboží 
s výraznou slevou. Kupony rozesíláme 
poštou v rámci členského zpravodaje. 
Kupony se mohou lišit podle aktivní účasti 
člena na nakupování. 

www.konzumuo.cz    www.coop-box.cz         www.facebook.com/konzumUO

Členský zpravodaj
Několikrát do roka vám poštou zasíláme 
členský zpravodaj Náš Konzum, ve kterém 
informujeme o různých nabídkách a 
aktuálním dění v KONZUMu.

Další členské výhody Příklad účtenky:

SVÝM ČLENSTVÍM 
ZÍSKÁTE SPECIÁLNÍ SLEVOVÉ KUPONY.

Nabídka sportovních a kulturních aktivit
Každý člen družstva může využívat skvělých 
nabídek na sportovní či kulturní aktivity, které 
KONZUM organizuje s výraznou slevou 
(někdy i více než 50 %). Již jsme realizovali 
koupání v plaveckých bazénech i letním 
aquaparku, lyžování v lyžařských a 
sportovních areálech, návštěvu kin, zámků, 
muzeí a další. Plánujeme ještě výraznější 
rozšíření této nabídky.

Členové družstva mají nárok na získání 
speciálních podmínek u vybraných 
partnerů. Je pro vás připravena i nabídka 
výhodných telefonních tarifů. 
Bližší informace získáte na stránkách 
www.konzumuo.cz v sekci Pro členy. 
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Základní členskou výhodou 
je plastová členská karta pro 
pohodlné získávání slev. 
Karta je rodinná, to znamená, 
že každý člen získá společně 
se základní větší kartou ještě 
tři malé ve formě přívěsků na 
klíče, které může poskytnout 
dalším členům své rodiny. Za rodinné příslušníky se považují rodiče, prarodiče, děti, 
sourozenci a vnoučata, nikoliv ostatní příbuzní. 

Velká karta slouží jak pro načítání nákupů, tak pro vybírání slev, zatímco malé kartičky slouží 
pouze pro načítání nákupů. Členská karta nesmí být používána na nákupy pro jiné členy 
domácnosti, než výše uvedené, ani pro podnikání či další prodej jiným (cizím) osobám.

Karta platí ve všech prodejnách našeho družstva, v hobby centru Fortel, 
na čerpacích stanicích COOP 24 a také v COOP-BOXech.

KONZUM je družstvo, které bylo založeno před více než 
120 lety na demokratických a svobodných principech 

proto, aby pomohlo zlepšovat každodenní život svým členům. Nepatří žádnému bohatému 
jedinci či velké korporaci. Patří několika tisícům obyčejných a slušných lidí z našeho regionu. 
Je to firma vlastněná svými zákazníky. Chcete-li, můžete se stát jedním z nich. 
      

Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách  www.konzumuo.cz/pro-cleny/jak-se-
stat-clenem nebo získat na kterékoliv prodejně KONZUMu, kde ji také musíte společně se 
složením členského vstupního vkladu ve výši 1 500 Kč vyplněnou odevzdat. Přibližně do 
jednoho měsíce obdržíte osobní dopis s členskou kartou a dalšími informacemi o vašem 
členství. Od této chvíle budete moci využívat naplno všech členských výhod. Vstupní vklad je 
vratný, to znamená, že vám jej v případě ukončení členství v plné výši vrátíme. 

Staňte se naším členem - je to jednoduché:

Je to jednoduché. Stačí kartu předložit při každém nákupu. Pozor, kartu musíte předložit 
pokladní ještě před zahájením markování nákupu. Po ukončení markování již není možné 
tento nákup připsat na finanční konto. Na samoobslužné čerpací stanici COOP 24 postupujte 
podle pokynů na displeji terminálu.

Členská (rodinná) karta

v kterékoli z našich prodejen (seznam prodejen na )www.konzumuo.cz
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Č ž šlenství – nejdůle itěj í hodnota 
v na em podnikáníš

Kde členská karta platí?

Co pro získání slevy musíte udělat?

SVÝM ČLENSTVÍM SE PŘIDÁTE 
K VÍCE NEŽ 6 000 RODINÁM V REGIONU.

Veškeré informace získáte na každé vaší účtence. Stav finančního konta udává aktuální výši 
nákupů celé rodiny v průběhu měsíce. Stav kreditu udává naspořenou slevu, kterou si můžete 
kdykoliv vybrat odečtením z následujícího nákupu.

Jak zjistíte aktuální stav nákupů a naspořenou slevu?

Přehled prodejen
ve kterých můžete uplatnit členskou kartu.

Na základě vyhodnocení výše nákupu celé 
rodiny za kalendářní měsíc vám bude připsána 
ve formě kreditu sleva dle tabulky. Výše slevy 
bude odpovídat výši uskutečněných nákupů, tzn. 
že ten člen, který se bude více podílet svými 
nákupy na obratu KONZUMu, získá vyšší slevu. 
       

Příklad: rodině, která pravidelně každý měsíc 
v KONZUMu utratí 12 000 Kč, bude připsána částka 
3 % z 10 000 Kč a 1 % z 2 000 Kč, tj. 320 Kč měsíčně. 
Za celý rok takto může získat 3 840 Kč.

Tabulku slev stanovuje pro každý rok představenstvo 
družstva.

Jakou slevu získáte?

SVÝM ČLENSTVÍM ZÍSKÁTE 
SLEVU AŽ 3 % NA VAŠE NÁKUPY.

7 001 - 10 000

5 001 - 7 000

2 001 - 5 000

1 001 - 2 000

501 - 1 000

do 500

3,0 %

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

všechny nákupy
nad 10 000

1,0 % z částky 
nad 10 000 Kč

měsíční nákup (Kč) sleva připsaná na konto

Členské slevy 2022

po obdr ení osobního dopisu ž
s členskou kartou a informacemi 
začněte čerpat členské výhody!

odevzdejte 
řádně vyplněnou 
přihlášku 

složte členský 
vstupní vklad 
1 500 Kč

1 3

pro členy

Co se nezapočítává do 
vašich měsíčních nákupů?

Do vašich měsíčních nákupů, ze kterých se 
vypočítává příslušná sleva, se zahrnují veškeré 
položky z účtenky, včetně zboží z objednáv-
kového katalogu MEGA.

Do vašich měsíčních nákupů, ze kterých se 
vypočítává příslušná sleva, se nezahrnují 
vratné zálohované obaly. Podle platných 
zákonů dále není možné poskytovat slevu za 
nákup tabákových výrobků (Zákon č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních § 103). Do nákupů se 
rovněž nezahrnují platby za služby, které 
zprostředkováváme pro třetí osoby (např. 
dobíjení telefonů, platby složenek, Sazka, 
poštovní služby atd.). 

Co se započítává do vašich 
měsíčních nákupů?

Je nutné naspořenou slevu 
vybírat pravidelně?
Ne, není. Můžete si ji zachovat na účtu a vybrat 
jednou ročně, až dosáhne vyšší částky. 
Nejpozději však do 31. ledna následujícího 
roku.
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