
 
 

 
Sphere Card v ELVIA-PRO, spol. s r.o. 
 
Sphere Card je největším věrnostním programem svého druhu 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, včetně více než 800 e-shopů. Kompletní a aktuální databázi poskytovatelů výhod a 
slev najdete vždy na www.sphere.cz. V roce 2015 se služby 
programu rozšířily i o mobilní aplikace pro platformy Android a iOS, 
které poskytují komfortní vyhledávání nejbližších poskytovatelů, 
podrobnou navigaci k prodejně, možnost uložení Vaší karty 
v elektronické podobě a další funkce.  
 
ELVIA-PRO se partnerem programu stala roku 2008 a zařadila se 
tak mezi poskytovatele výhod pro držitele karet Sphere. Výhody bylo možné čerpat v kamenných 
prodejnách i v internetovém obchodě společnosti.  
 
Výdej partnerských Sphere Card s logem ELVIA-PRO zákazníkům společnosti byl ukončen 
v roce 2018.  
ELVIA-PRO však stále zůstává poskytovatelem výhod pro současné držitele karet bez ohledu 
na jejich vydavatele. 
 
V síti ELVIA-PRO je po předložení karty Sphere jejímu držiteli nadále 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 personál prodejny na dotaz.  
Při nákupu v kamenném obchodě je nutno kartu předložit obsluze před dokončením transakce, 
dodatečné získání slevy bohužel není možné. Pro nákup v e-shopech je důležitý unikátní EAN kód, 
který je umístěn na zadní straně každé karty. 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:  klientservis@sphere.cz, web: www.sphere.cz 
 
 


