Nová členská karta Priateľov Bhakti Margy (FoBM): Je to aj platobná karta!
Od roku 2018 bude členskou kartou FoBM špeciálna Bhakti Marga Cash Card, na
ktorú môžete pridať peniaze buď hotovosťou, alebo kreditnou kartou / bankovým
prevodom. Je to osobná a neprenosná karta, ktorú každý člen dostane len raz a
ktorá vás bude sprevádzať počas celého vášho členstva vo FoBM. Na členskej karte
bude vaše meno a priezvisko, vaše duchovné meno, vaša krajina a vaše členské
číslo FoBM. Pri návšteve Shree Peetha Nilaya prosím noste kartu vždy so sebou.
Vašu platobnú kartu FoBM si môžete dobiť kedykoľvek v SPN v automatoch Cash
Card. Peniaze z karty vám však spätne vyplatené nebudú, ako je to v prípade
bežných kariet. Preto prosím nevkladajte na kartu príliš veľa peňazí.
Kedykoľvek budete svojou novou kartou platiť, dostanete 10% členskú zľavu
FoBM…
•
•
•
•
•

v obchode na celý sortiment, teraz aj včítane kníh
v Bhajan Café
v automatoch na občerstvenie
na niektorých seminároch a kurzoch Akadémie
na ďalšie položky, ktoré sa budú príležitostne obmieňať

o
o

zľava sa nevzťahuje na udalosti a kurzy s Paramahamsom Vishwanandom
zľava sa nevzťahuje na kurzy sádhany

➢ Keď budete platiť za ubytovanie (vrátane jedál), dostanete ďalšiu platobnú
kartu, ktorá bude naprogramovaná na jedlá zdarma. S kartou FoBM si jedlá
predplatiť nemôžete.
➢ Preto odporúčame, aby ste za stravu a ubytovanie platili bežnou kartou a
kartu FoBM používali na tých miestach, kde môžete získať zľavu.
➢ Navyše, hotovosť, ktorú vložíte na kartu FoBM, vám vyplatiť nemôžeme. Bude
vám vrátená len v prípade, že definitívne ukončíte členstvo vo FoBM a kartu
vrátite.
➢ Za tieto obmedzenia sa ospravedlňujeme, ale bohužiaľ ich nie je možné
technicky riešiť inak. Veríme, že si budete svoju novú kartu užívať so všetkými
súvisiacimi členskými zľavami.
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