
1.  Navštívte webstránku – https://www.klubzdravia.sk/
2.  V pravom hornom rohu na stránke kliknite na: Prihlásenie/Registrácia
3.  Následne zadajte svoj e-mail a kliknite na Pokračovať
4.  Vyplňte registračné údaje a do políčka „Klientsky kód“ zadajte registračný kód POLICIA15FIT 

a Vaše číslo preukazu Odborového zväzu polície v Slovenskej republike. Napríklad: 
POLICIA15FIT112233

5.  Odporúčame prihlásiť sa na zasielanie obchodných informácií, aby ste dostali vždy aktuálne 
zľavy 

6.  Následne môžete potvrdiť registráciu a postupovať podľa nižšie uvedených inštrukcií:
a. Po chvíli dostanete e-mail so žiadosťou o aktiváciu Vášho účtu (spravidla do jednej minúty).
b. Pre úspešné dokončenie registrácie je potrebné kliknúť na aktivačné tlačidlo v e-maile.
c.  Ak potvrdenie o Vašej registrácii nedostanete, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku 

podporu na čísle 0800 191 191.

Zadaním vyššie uvedeného „klientskeho kódu“ ste získali navyše zľavu 15 % ku všetkým iným 
zľavám, ktoré Wavita.sk ponúka. Nakupovaním na Wavita.sk ľahko získate dodatočnú zľavu 8 % na 
ďalšie nákupy, ktorá sa pripočítava k Vašim 15 %.  
Viac informácií – https://www.klubzdravia.sk/zakaznicky-program. Navyše pre Vás platia všetky 
aktuálne nastavené zľavy, ktoré sú zobrazené na banneroch na hlavnej stránke. Napríklad dnes 
23. 10. 2020 môžete nakúpiť 3 výrobky Walmark Line za cenu dvoch, plus získate zľavu 15 %, plus 
získate nad 15 € darček a plus môžete získať dodatočnú zľavu 8 % v rámci zákazníckeho programu.

Želáme príjemné nakupovanie, dobré zdravie a veľa sily.
Váš Wavita.sk Tím

NÁVOD NA UPLATNENIE ZĽAVY

Zadajte nové heslo
Vaša e-mailová adresa nie je v našej databáze. Nemusíte sa obávať, môžete ju 
ľahko vytvoriť dokončením tohto kroku.

JOZEF.MRKVICKA@GMAIL.COM

Klientský kód platí predovšetkým pre firemných zákazníkov. neobdržali ste klientský kód od svojho 
zamestnávateľa ale radi by ste využili firemné zľavy? Spýtajte sa vašho HR manažéra. Stačí keď nás 
kontaktujete a firemnú ponuku môžete pre seba a svojich kolegov získať.

Dátum narodenia je nepovinný údaj. Jeho spracovanie prebehne plne podľa regulí GDPR a vidí ho iba 
administrátor. Využívame ho predovšetkým k tomu, aby sme vytvorili čo najvýhodnejšie ponuky priamo 
pre Vás.
Nové heslo*

••••••••••••••

Klientský kód

POLICIAFIT112233

Krsné meno*

Jozef

Priezvisko

Mrkvička

Dátum narodenia

5.9.1989 31


