
 
 

 
Sphere Card v ELVIA-PRO, spol. s r.o. 
 
Sphere Card je největším univerzálním věrnostním programem v České a Slovenské republice. 
V současné době je využíván statisíci držiteli karet. Od svého vzniku v roce 1994 se neustále rozšiřuje 
počet obchodních míst, kde díky kartám s logem Sphere Card může zákazník využívat výhody a slevy 
v rozsahu cca 5 až 30%. V současné době je těchto míst více než 10.000 a zahrnují široké 
spektrum oborů. Věrnostní program Sphere Card také využívají jako benefit pro své klienty či 
zaměstnance některé finanční instituce a další firmy nejrůznějšího 
zaměření. Cílem programu Sphere Card je zajištění výhod a slev pro 
držitele karet a jejich motivace k opakovaným nákupům nebo čerpání 
služeb u partnerů programu. Kompletní a aktuální databázi 
poskytovatelů výhod a slev najdete vždy na www.sphere.cz 
 
 
ELVIA-PRO je partnerem programu od roku 2008. 
 

 
Prostřednictvím Sphere Card ELVIA-PRO tak získáte nejen 
slevu na vybrané výrobky v síti prodejen s elektronikou ELVIA-
PRO, ale i možnost čerpat výše uvedené výhody u všech 
ostatních partnerů programu. K využívání výhod programu 
Sphere card je třeba platná karta s logem Sphere Card. Tuto 
kartu bezplatně získáte jednoduchou registrací u naší 
společnosti, případně u některého z dalších partnerů 
programu Sphere Card. Karta Sphere card je vystavována na 
jméno držitele, je opatřena datem platnosti a je nepřenosná.  

 
Při nákupu v kamenném obchodě je nutné kartu předložit obsluze před dokončením transakce, 
dodatečné získání slevy není možné. Pro nákup v e-shopech je důležitý unikátní EAN kód, který je 
umístěn na zadní straně každé karty. Při objednávce je nutné zadat číslo, které naleznete pod EAN 
kódem (čárovým kódem) na zadní straně karty. Pokud vlastníte platební kartu s logem Sphere Card, 
která nemá EAN kód, zadejte prvních 8 čísel (z celkem 16 čísel platební karty) umístěných na přední 
straně karty.  
Pokud není uvedeno jinak, slevy a výhody na Sphere Card nelze u většiny partnerů kombinovat 
s dalšími slevami, akcemi či jinak zvýhodněným zbožím či službami.  
 
V síti ELVIA-PRO je po předložení karty Sphere jejímu držiteli poskytována sleva 3 - 5% dle 
kategorie produktů, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Slevu není možné uplatnit na akční a 
již zlevněné výrobky, případně specifické kategorie výrobků (např. některé kategorie mobilních 
telefonů, služby třetích stran atd.). Informace o možnosti čerpat výhody je v případě kamenné 
prodejny obsažena na cenovce zboží, v e-shopu je součástí prezentace konkrétního výrobku, 
případně Vám ji v obou případech sdělí obsluhující personál na dotaz. 
Při nákupu v e-shopu www.elviapro.cz zadejte Váš EAN kód (ze zadní strany karty) v posledním kroku 
objednávky.  
 
 
Klient servis Sphere Card: 
Klient servis Sphere Card je k dispozici v pracovní dny od 8,30 do 17,00 hodin a je připraven 
zodpovědět veškeré dotazy držitelů karet, obchodních partnerů nebo kohokoliv, který se zajímá o 
věrnostní program Sphere card. 
 
tel.:  +420 241 710 502 / +420 608 983 483 
e-mail:  sphere@sphere.cz, web: www.sphere.cz 
 


