
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo 
Adresa: Hlavné námestie č. 6, 940 49 Nové Zámky  
Kontaktná osoba: Anna Fujasová  
Číslo tel.: 035/6921 416      
e-mail: fujasova@jednota-nz.sk     
 
 
Informácia k vernostnej karte 

 
Nákupy načítané na vernostnú kartu - Nákupnú kartu COOP Jednota KLASIK alebo COOP 
Jednota Klub sa kumulujú na číslo karty (číslo pod čiarovým kódom zo zadnej strany 
vernostnej karty). Tieto nákupy sú podkladom pre výpočet zľavy podľa podmienok 
stanovených COOP Jednotou, v ktorej je vernostná karta registrovaná. 
 
Do objemu nákupu pre výpočet zľavy sa nezahŕňa úhrada stravnými lístkami alebo 
stravovacou kartou, dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov, platenie účtov 
prostredníctvom coopkasy, tabakové výrobky, zálohová platba za vratné obaly (fľaše 
prepravky), zálohová platba za jednorazové obaly na nápoje z plastu a z kovu (PET fľaše a 
plechovky) a tlačoviny (noviny, časopisy, ostatné tlačoviny, knihy, stieracie losy, audio video 
nosiče, CD a iné), služby.  
 
Vyčíslenú zľavu si držiteľ vernostnej karty COOP Jednota nemôže uplatniť na dobíjanie 
telefónnych kariet mobilných operátorov, platenie účtov prostredníctvom coopkasy, 
tabakové výrobky, zálohová platba za vratné obaly (fľaše prepravky), zálohová platba za 
jednorazové obaly na nápoje z plastu a z kovu (PET fľaše a plechovky) a tlačoviny (noviny, 
časopisy, ostatné tlačoviny, knihy, stieracie losy, audio video nosiče, CD a iné), služby a 
alkohol okrem piva.  
 
Držiteľovi vernostnej karty vzniká nárok na zľavu až po dosiahnutí celkového objemu 
nákupov načítaných na vernostnú kartu za predchádzajúci polrok (1. alebo 2. polrok), 
v období vyplácania zliav. Pri každom uplatňovaní zľavy musí držiteľ karty minimálnu časť 
nákupu uhradiť inak ako zľavou - minimálna výška z jeho vlastných finančných zdrojov je 
stanovená na 1 euro. 
 
S vernostnou kartou COOP Jednota môžu držitelia využiť ďalšie výhody: 

• v predajniach COOP Jednota špeciálne ponuky na vybrané produkty „len pre držiteľov 
karty“;  

• ekonomické výhody u  externých partnerov nájdete na www.coopklub.sk v časti 
„Partneri“. 

 
Viac informácií o vernostnej karte COOP Jednota sa dozviete na: www.coopklub.sk. 

http://www.coopklub.sk/
http://www.coopklub.sk/

