
Jak získám vložky iD bez doplatku ?
Je to snadné!

1. Nechte si předepsat vložky iD Light nebo iD for Men místo běžných inkontinečních vložek.

2. Vyzvedněte si vložky iD Light nebo iD for Men ve Vaší oblíbené lékárně nebo prodejně zdravotních 
potřeb a požádejte o účtenku prokazující, že jste doplatek na vložky iD light nebo iD for Men uhradil/a.

3. Vyplňte tento dárkový poukaz, připojte originál účtenky, vložte do obálky a pošlete poštou na adresu 
MePro Trading, s.r.o., Žabovřeská 1462, Praha 5, 156 00.

4. My Vám uhradíme doplatek bankovním převodem na účet  
do 14 dnů!

Gratulujeme!
Právě jste získali vložky iD Light a iD for Men  
bez doplatku!

Příjemce daru:

Jméno a příjmení: 

Ulice, č.p.: 

PSČ, Město: 

Telefon:   e-mail: 

Číslo účtu:   kód banky: 

Dárce: Mepro Trading, s.r.o.,  
Žabovřeská 1462, 156 00 Praha 5, IČ 25940449, DIČ CZ25940449

Souhlas s poskytnutím informací dle GDPR:

Doplňte „ANO“  svým podpisem souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených výše společností  Mepro Trading s.r.o., Žabovřeská 1462, 
Praha 5, IČ 25940449, mepro@mepro.cz, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a to na dobu 
pěti let nebo do písemného odvolání. Osobní údaje budou zpracovány pro účely přímého marketingu či jiných marketingových aktivit. Svůj souhlas se zpracová-
ním osobních údajů dávám dobrovolně a mohu ho kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na adresu společnosti.

Souhlasím s tím, aby mi dárce uhradil částku ve výši doplatku za vložky iD Light nebo iD for Men z přiložené 
účtenky a já tento dar přijímám.

Svým podpisem stvrzuji, že se jedná o projev mé svobodné vůle, že jsem účastníkem/účastnicí zdravotního 
pojištění v ČR a současně jsem získal/a vložky iD Light nebo iD For Men na poukaz a doplatek uhradil/a, což  
dokládám přiloženou účtenkou.

Podpis:    

Dárkový poukaz je platný do 31. 3. 2020.
Dárkový poukaz je platný, pokud jsou vyplněny všechny uvedené údaje, je přiložen kompletní originál účtenky obsahující také údaje o vložkách iD,  
které jste získal/a na poukaz, výši doplatku a informace o výdejním místě (adresa lékárny, prodejny, zásilkové služby), datum, atd... Na jeden poukaz 
PZT lze získat úhradu doplatku pouze jednou. Společnost MePro Trading, s.r.o. si vyhrazuje právo tuto akci jednostranně ukončit i před 31. 3. 2020.  
Více informací získáte na stránkách www.inkontinence.cz.

nepovinný údaj

na doplatek spoluúčasti 15 %
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Účtenka - daňový doklad
Expediční případ č.: 18628 (119659)

DPH Název a doplněk

Prod. cena Doplatek Množství  Celkem

DPH % Základ DPH  Celkem SD

 62,89 9,43 25 235,75

 15 % 1 367,17 256,08 1 572,25

Poukaz 20014 - Č. poj.: 405317020

Režim EET: Běžný
Účtenka: E119659
Provozovna: 11
Pokladna: 234600001
Datum: 4.12.2019  8:39:32
DIČ: CZ7956072839
BKP: 89aaa050-e1e7c8f2-a650f6bc-4832c570-6

15% VLOŽKY ABSORPČNÍ ID LIGHT NORMAL

     235,75Celkem doplatek:

VZOR  

ÚČTENKY


