
8 zlatiek
n Let bojovou stíhačkou 

pre jednu osobu alebo

n Zájazd s cestovnou 
kanceláriou pre dve osoby 
alebo 

n Apple iPad

V prípade Vášho záujmu vybrať si 
odmenu za body, alebo zlatky informujte 
sa na nižšie uvedenej adrese, alebo 
u obchodného reprezentanta:

„Partneri Biovety“, Kalvária 3, 949 01 Nitra

Miroslav Kukučka, 
tel.: 0376 562 390, e-mail: kukucka@bioveta.sk

MVDr. Anna Supuková PhD., 
tel.: 0918 767 851, e-mail: supukova@bioveta.sk

MVDr. Peter Supuka PhD.,

tel: 0915 986 733, e-mail: supuka@bioveta.sk

4 zlatky
n Notebook alebo

n Škola šmyku na Slovakia-ringu 
pre 2 osoby alebo

n Pobyt pre dve osoby v najvyššie 
položenom horskom hoteli 
na Slovensku 

Na novovytvorené ZLATKOVÉ konto Vám budú 
pripisované ZLATKY za finančnú hodnotu Vami 
nakúpených liekov z portfólia Biovety. Jedna zlatka 
Vám bude pripísaná pri odbere liekov za 8000 EUR 
bez DPH, za ďalších 8000 EUR druhý, atď. Za 
dosiahnuté zlatky si môžete vybrať bonusovú 
odmenu. Vybraná bonusová odmena Vám bude 
fakturovaná za zvýhodnenú cenu 0,01 EUR + DPH

Body a zlatky budú vyhodnocované 1× ročne 
a o aktuálnom stave Vášho bodového a kreditného 
konta sa dozviete na internetovej stránke 
http://partner.bioveta.sk 

       systému „Partneri Biovety“ Prehľad bonusových odmien v rámci          
3 zlatky

n Poľovačka na bažanty alebo

n  Tablet alebo

n Víkendový pobyt pre dve osoby 
s pivným kúpeľom alebo

n Fotoaparát Nikon

2 zlatky
n Relaxačný víkend pre pár 

alebo

n  vložné na vzdelávaciu 
akciu/konferenciu 
do 200 EUR alebo

n Dve vstupenky do známej 
vínnej pivnice alebo

n Dotykový telefón

1 zlatka
n Vstupenka pre jednu osobu 

na lov rýb alebo

n Dve vstupenky do vínnej 
pivnice alebo

n Odborná literatúra do 100 EUR 
alebo

n mobilný telefón do 100 EUR

Vážení veterinárni lekári, vážení partneri, 
práve pre Vás v tomto roku rozširujeme 

v systémeodmeny   „Partneri Biovety“

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor

Každý z Vás určite dobre pozná vernostný systém „Partneri Biovety“, ktorý je určený pre veterinárnych lekárov, 
členov KVL SR, ktorí od svojich distribútorov kupujú veterinárne lieky z produkcie spoločnosti Bioveta, a. s. 
Každému z Vás, ktorý sa zapojil do systému, bolo za nákup výrobkov založené Bodové konto.

Na BODOVÉ konto Vám za nákup prípravkov Biovety načítame BODY. Každý výrobok má odlišnú bodovú 
hodnotu, ktorá je úmerná jeho cene. Po dosiahnutí hranice 3 000 bodov má každý z Vás nárok na získanie prvej 
odmeny. 

Odmena za BODY vo forme veterinárnych prípravkov z portfólia Biovety je v hodnote rovnajúcej 
sa maximálne počtu bodov na Vašom bodovom konte. Cena prípravkov sa počíta vrátane DPH. 

Príklad: pokiaľ ste dosiahol(a) 4 100 bodov, môžete si vybrať výrobky v hodnote 135 EUR alebo menej. Ak si vyberiete 
tovar za 3 800 bodov (tj. 126 EUR), Váš aktuálny zostatok bude činiť 300 bodov. Na ďalší výber odmeny vo forme 
prípravkov už nie je potrebné dosiahnutie limitu ďalších 3 000 bodov, prípravky si môžete vybrať aj za nižší počet bodov. 
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