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VPRAŠALNIK
Odločili ste se, da postanete naš cenjeni član.
Strnjeno smo opisali, kaj vse bi radi storili za vas,
vendar pa brez navedbe vaših pričakovanj in potreb
delovanje kluba ne bo tisto, kar je njegov namen.
Prosimo vas, da nam kot bodoči član kluba na kratko
opišete svoje želje in pričakovanja.

Poštnina plačana po pogodbi št. 250-1-S

maxiklub

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Klub Maxi
Dunajska cesta 107
1000 Ljubljana

Hvala. Potrudili se bomo izpolniti vaše želje!

Pristopnica
maxiklub

Zbirajte lepe trenutke

pristopnica

Kakovost na
vsakem koraku,
zadovoljstvo v
vsakem detajlu.

Pristopnica

maxiklub

za včlanitev v Maxi klub
*ime

VAŠ KLUB!

V štirinajstih dneh po prejetju pristopnice boste na naslov,

Maxi klub je namenjen vsem kupcem, ki jih družijo

ki ga hranimo v evidenci Mercator Pika kartice, prejeli

nakupovalne navade v urejenem in umirjenem okolju,

potrdilo o članstvu. Kot član kluba boste prejeli posebno

zahteve po kakovosti in strokovni storitvi ter visoke

nalepko, ki jo boste preprosto nalepili na svojo kartico

nakupne zahteve.

Mercator Pika in se na ta način v Maxiju identificirali kot
naš cenjeni član kluba.

*priimek

*številka kartice Mercator Pika

5918400

E-pošta

Odtrgajte in prilepite na nasprotno stran!

VAŠE PREDNOSTI IN UGODNOSTI
ČLANSTVA V MAXI KLUBU

Članstvo v klubu preneha z vašim pisnim preklicem

• Med prvimi boste izvedeli za novosti v ponudbi

članstva, vrnitvijo oz. pisno odpovedjo kartice Mercator

vrhunskih, prestižnih izdelkov in jih med prvimi lahko

Pika.

tudi kupovali.

Članstvo v klubu se z izgubo in predčasno zamenjavo

• Za vas bomo skrbno izbrali posebno iskane in v
svetu cenjene izdelke.

kartice avtomatsko prenese na novo številko kartice

IZJAVA

Mercator Pika.

S podpisom izjavljam, da sem seznanjen s Pogoji članstva
Maxi kluba in se z njimi v celoti strinjam. S podpisom

• Občasno vam bodo na voljo storitve priznanih

strokovnjakov s področja mode, kulinarike, kozmetike.

*Podatek je obvezen. Prosimo, pišite s temnim pisalom in razločno (velike tiskane
črke). Na ta način vpisani podatki nam bodo omogočili hitro vključevanje v klub,
brez dodatnega preverjanja. Nepopolne in nepodpisane pristopnice ne bodo
upoštevane!

Vse dodatne informacije o pravilih članstva in ugodnostih

dovoljujem, da Poslovni sistem Mercator d.d. uporablja
moje osebne podatke za namene neposrednega trženja

• Vabljeni boste na posebne dogodke in prireditve.

boste izvedeli na spletnih straneh www.klubmaxi.si.

• Nagrajevanje zvestobe po korakih sistema zvestobe

Ustanovitelj kluba si pridržuje pravico do sprememb

nakupljenih izdelkov za preučevanje nakupnih navad in

le-teh konec vsakega bonitetnega obdobja.

posledično ciljanega trženja. Na ta način bom obveščen o

Maxi kluba vsako bonitetno obdobje, poleg

novostih poslovanja in ponudbi Mercatorja ter partnerjev

bonitetnih pik, pridobljenih s kartico Mercator Pika.

• Žrebanje treh članov ob koncu vsakega bonitetnega
obdobja, ki bodo prejeli zanimive nagrade.

in uporablja pridobljene osebne podatke ter podatke iz

NAŠI ODNOSI

Kot člana Maxi kluba vas bomo obveščali z mesečno

direktno pošto, vas opozarjali na ugodnosti s posebnimi

v sistemu kartice Mercator Pika, prav tako pa bom
upravičen tudi do prilagojenih ponudb in ugodnosti.
Izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadarkoli pisno
prekličem obdelavo mojih osebnih podatkov in se

POGOJI ČLANSTVA

označevalci na prodajnem mestu in tudi na spletnih

K včlanitvi v Maxi klub ste vabljeni vsi imetniki Mercator

straneh Maxi kluba. Ne glede na izbrano vrsto

Mercator se obvezuje, da bo podatke obdeloval

Pika kartice. Le pristopnico morate izpolniti in nam jo

komunikacije bo vsebina pokrivala različna interesna

in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih

poslati.

področja, prilagojena vašim nakupnim navadam.

podatkov.

Člani bodo imeli možnost izvedeti vse o sodobni prehrani

Kraj in datum

Včlanitev in članstvo v klubu sta popolnoma brezplačna.

odjavim od prejemanja obvestil neposrednega trženja.

Podpis

in prehranjevanju, modnih slogih, lepoti, športu, zdravem
življenju in dobrem počutju, poskrbljeno pa bo tudi za
zabavo in druženje.

Izpolnjeno pristopnico zalepite in oddajte na oddelku
Informacij v II. nadstropju blagovnice Maxi, lahko pa jo pošljete
tudi kot navadno poštno pošiljko. Poštnina je že plačana.

