VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Vážení hosté ,
velmi si vážíme Vaší důvěry a loajality. Připravili jsme pro Vás věrnostní
program – Radon Spa Club. Členům klubu přináší celou řadu výhod ,
které mohou získat již po registraci do klubu.

Jak systém funguje?
Každý Váš pobyt v Léčebných lázních Jáchymov a. s. (dále jen „Lázně“) odměníme
věrnostními body, které po uhrazení Vašeho hotelového účtu a ukončení pobytu připíšeme
na Vaše bonusové konto.

Jak je možné body získat?
Všechny služby Lázní jsou oceněny příslušnými body, které jsou nastaveny v lázeňském
rezervačním systému. Za každých utracených 1.000,- Kč systém vygeneruje cca 0,8 - 1 bod,
v závislosti na druhu čerpaných služeb.

Jak mohu body využít?
Našetřené body je možné vyměnit za vyšší úroveň členství, či proměnit v Bonus shopu
za vybrané služby Lázní.

Jaké jsou úrovně členství a co k nim přísluší?
základní členství

stříbrná karta

zlatá karta

člen

sleva 3 % z pobytu
(do limitní výše slev)

sleva 5 % z pobytu
(bez limitní výše slev)

Seznam dalších aktuálních výhod naleznete na informačních nástěnkách
nebo internetových stránkách www.laznejachymov.cz.

Kde získám další informace o klubu?
Úplné informace naleznete ve Všeobecných pravidlech věrnostního programu RADON SPA
CLUB, která jsou dostupná na hotelových recepcích a internetových stránkách.

Jak se mohu stát členem a co členství stojí?
Členství je možné získat bezplatně podáním vyplněné a podepsané přihlášky na recepci
kteréhokoliv z našich lázeňských hotelů.
Staňte se členem klubu, sbírejte body a využívejte všech výhod.

PŘIHLÁŠKA

RADON SPA CLUB | věrnostní program

Příjmení:*

Jméno:*

Ulice, č.p.:*
PSČ:*

Město:*

Stát:*

Datum narození:*
E-mail:*

Tel.:*

Svým podpisem souhlasím s Všeobecnými pravidly věrnostního programu a principy Radon
Spa Club, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedených v přihlášce, a to
v zásadách ochrany osobních údajů členů věrnostního programu dle platné legislativy.
Souhlasím se zasíláním klubových a lázeňských novinek na můj e-mail a žádám o vyhotovení
členské karty.

Datum:*

Podpis:*

* Povinná pole jsou označena hvězdičkou.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, odevzdejte na některé
z hotelových recepcí Léčebných lázní Jáchymov a.s.
Děkujeme!

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415
362 51 Jáchymov
IČ: 29211808

Tel.: + 420 353 833 333
Fax: + 420 353 834 567
E-mail: info@spaclub.cz
www.laznejachymov.cz

Společnost zapsána
v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Plzni,
odd. B, vložka 1603.

