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Nové služby pro zákazníky prodejen COOP Jednoty OVD Havl. Brod

Jednota OVD Havlíčkův Brod připravila pro svoje zákazníky nové služby v 
rámci projektu COOP služby. Všechna pokladní místa byla vybavena novými 
terminály, které v současné době umožňují nejenom bezhotovostní platby 
prostřednictvím platebních karet, ale rovněž dobíjení mobilních telefonů od 
všech mobilních operátorů a výběr hotovosti na pokladně prodejny, tzv. Cash 
Back. Služba Cash Back umožňuje zákazníkovi výběr hotovosti z jeho běžného 
nebo úvěrového účtu na pokladně obchodního místa prostřednictvím platební 
karty. Podmínkou je uskutečnění nákupu minimálně za 300,- Kč a jeho 
zaplacení platební kartou. Takovýto výběr je možné realizovat v částce 
minimálně 100,- Kč a maximálně 1500,- Kč. Tato služba je obdobou výběru 
hotovosti z bankomatu a je zpoplatňována podle sazebníku banky, která vydala 
platební kartu. 

Další funkcionality terminálů budou postupně nabíhat v průběhu letošního 
roku. Využití programu dárkových karet předpokládáme na vybrané síti 
prodejen. Dárkové karty s předplaceným kreditem bude možné používat na 
zaplacení nakoupeného zboží na pokladnách našich prodejen. Tato služba bude 
využitelná nejenom pro občany, ale rovněž pro jejich zaměstnavatele při 
poskytování zaměstnaneckých benefitů. Naši zákazníci určitě uvítají možnost 
zaplatit složenku na pokladně našich prodejen. Tato připravovaná služba bude 
funkční v celé síti našich prodejen a její zavedení předpokládáme ještě do konce
letošního roku. 

Věříme, že nově poskytované služby zákazníkům nejen usnadní a 
zpříjemní nakupování v našich prodejnách, ale i ušetří čas při zajišťování 
každodenních potřeb.

 25.4.2009
 25. dubna 2009 proběhlo stěhování části sortimentu velkoobchodního skladu 
do nově vybudovaných prostor.

 2009 V letošním roce se konal již třetí ročník soutěže Tvář Coop Tuty a Coop Tip. 
Odbornou komisí bylo vybráno deset semifinalistek, pro které jste mohli 
hlasovat na stránkách prosincových letáků. Vyhlášení vítězky proběhlo dne 19.2
2009 v prostorách Top Hotelu Praha pod záštitou Martina Římana, ministra 
obchodu a cestovního ruchu a Miloslava Vlčka předsedy Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 

Tváří pro rok 2009 se stala vedoucí OD Doubravka Dana Horáková z 
Chotěboře, která úspěšně reprezentovala naši Jednotu OVD Havlíčkův Brod.

 Na našich prodejnách je možno nakoupit ½, případně ¼ chleba bez jakéhokoliv
poplatku za krájení. Tuto službu Vám nenabídne drtivá většina zahraničních 
řetězců. Proto šetřte u nás a kupte jen tolik, kolik potřebujete.


