
PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO SYSTÉMU

SPRÁVY KOLOWRATSKEHO RYBÁŘSTVÍ V OPOČNĚ

Výhody a nabidky Věrnostniho systému se vztahují pouze na nákupy živých ryb na sádkách v

Opočně.

Tato pravidla Věrnostního systému jsou platná od I. 7 . 2013.

Věmostní progíam bude realizován od 1.7.2013 do odvolání. V případě ukončení

věmostního programu musí pořadatel alespoň 2 měsíce před ukončením akce vyvěsit na

viditelném místě na své provozovně oznánteni o jejím ukončení. Oznámení o ukončení
programu bude také vyvěšeno na www.kolowrat.com.

Uvod

Speciální píogram pro věmé zákazniky (Věmostní systém) je organizován a spravován

Správou Kolowratského rybářství, IČ 62043935 se sídlem U Broumaru 223,517 73, Opočno

dále jen ,,pořadatel".

Věrnostni systém je určen pro zikazniky, kteří na sádkách v Opočně nakoupili zboži a pro

potencionální zákazniky, kteří se zúčastnili zvláštních prezentačních a společenských akci

pořádaných mimo tuto provozovnu.

Cilem Věmostního systému je odměnit pravidelně nakupujicí zékazniky a poděkovat jim za
jejich věmost posk},tnutím dárku při splnění níže uvedených podmínek, a to formou

poskytnutí 15% slevy při nakupu živých ryb nakaždý 10. nákup.

Níže uvedené všeobecné podmínky Věmostního systému stanovují práva a závazky jeho

účastníků, tj. pořadatele na straně jedné a držiteli věmostní karty na straně druhé. Tato

pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových striinkách

www.kolowrat.com

Všeobecné podmínky Věrnostního systómu

Deíinice

,,Věmostní systém" je bonusový proglam organizován a spravován pořadatelem, který

umožňuje získat účastníkům věmostního systómu sler,u na každý 10, nákup.

,,Věrnostní kafta" je karta, která je mezi jednotliými účastníky přenosná a dokládá účast

předkladatele ve Věmostnim systému.



,,Účastník věrnostního systému" - dtžiíel Věrnostní karty dle stanovených podmínek.

Podstata Věrnostního systému

V rifunci věmostního píogrirmu sbírá Učastník věmostního systému body (razítka) na

Věrnostní kartu za jím realizované nákupy v provozovně pořadatele. Výměnou za takto

nasbírané body může posléze Účastník věmostního systému narokovat stanovenou slevu.

Pokud Účastník věrnostního systému vlastní 2 nebo více Věmostních karet, jeho body budou

načteny pouze na jednu z nich, která bude považována za aklnlálně platnou.

Nasbírané body (razitka) nelze směnit za peněžní hotovost.

Účast ve Věmostním systému

Účastníkem věmostního systému se může stát jakákoliv osoba, která nakoupí zboží ve

stanovené výši na provozovně poŤadatele.

Účast ve Věmostním systému je přenosná.

Aby mohl byt zájemce zaíazen do Věmostního systému, musí si vyzvednout na provozovně
pořadatele věrnostní kartu a při každém nákupu nad stanovenou hodnotu ji předložit a nechat

si vyznačit potvrzení o tomto nákupu.

věmostní karta

Každý Účastník věmostního systému obdrží na požádéni věrnostní kartu.

Věrnostní karla je platná v označených provozovnách pořadatele na území České republiky.

Věrnostní karta umožňuje Účastníkovi věmostního systému sbírat body (razitka) na zíů<ladé

uskutečněných nákupů v označených provozovnách pořadatele.

Věmostní karta opravňuje směnit daný počet nasbíraných bod:ů za 15"Á slevu na živé ryby.

Pořadatel nenese zodpovědnost za případnou ztrátu nebo znelžití katty třetí osobou (včetně

využití nasbíraných bodů),

Věrnostní karla platí po dobu trváni akce. V případě, že bude poŤadatelem rozhodnuto o

ukončení akce, musí o tom informovat na viditelném místě ve své provozovně a na svých
webových stránkách alespoň 2 měsíce před planovaným ukončením akce. V pŤipadé, že

účastník nestihne před ukončením akce nasbírat pořebný počet razítek, tzn. nemůže uplatnit
slevu na živé ryby, zítáci dnem ukončení akce nárok na uplatnění všech nasbíraných a dosud

nevyužitých bodů (razítek),

Systém sbírání bodů (razítek) na Věrnostní kartu Účastnika věmostního systému:

Pořadatel se zavazuje držiteli Věrnostní karly přiznat body (razítka) za nákup qýrobků ve své
provozovně.



Počet přiznaných bodů (razítek) odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách
českých (Kč) - za každých utracených 300,- Kč náleži držiteli Věmostní kaíy 1 bod (1

razítko)

Jedno (1) razítko odpovídá jednomu (1) věmostnímu bodu.

Pří desátém (10) nákupu, ve kterém bude uplatněna sleva za nasbírané body, nelze narokovat
přidělení bodů za tento nákup.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém přidělovaní bodů (razitek).

Věrnostni body (razítka) připíše pověřený pracovník pořadatele Účastníkovi věmostniho

systému na předloženou Věmostní kartu po uskutečnění nákupu nad 300,- Kč.

To znamená: 0 - 299 Kě --, 0 bodů

300 - 599 Kč ---+ 1 bod

600 - 899 Kč -,2 body

900 _ 1 199 Kč ---, 3 body

Dle stejného klíče se postupuje dále. Do ceny niikupu se započítávají veškeré výrobky

a služby, které bude mít zákazník během jednoho nákupu naúčtovány.

V případě odcizeni nebo ňráty Věrnostní karty nebudou nasbirané body (razítka) Účastníkovi
věrnostního systému kompenzovány.

Směna věrnostních bodů (razítek) za slevu:

Účastník věmostního systému má právo na uplatnění jedné slevy ve stanovené výši 15% na

živé ryby, pokud nasbíral devět (9) bodů (razitek) na Věmostní kartu.

Účastník věrnostniho systému je povinen předložit lryplněnou kartu s devíti (9) razítky
před účtováním nákupu, na ktelý bude chtít uplatňovat slevu. Účastnikovi vémostního
systému nemůže blt sleva přiznána, pokud nenasbíral všechny (body) razítka, která jsou pro

uplatnění slevy požadoviána.

Směna bodů (razítek) za 15%o s|evu na živé ryby, jako věmostní dárek, probíhá následujícím
způsobem. Zákaznik před začátkem účtování nákupu předloží věrnostni kartu s devíti (9)

raziíky a pověřená osoba provede odpočet slevy. Slevu nelze uplatnit na ostatní zboží
nabizené v provozovně pořadatele, ale pouze na živé ryby.

Nasbírané body (razítka) nemohou být v žádném případě směněny za hotovost.

Ukončení nebo přerušení věmostního systému

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit Věmostní systém. O ukončení
nebo přerušení bude pořadatel informovat na své provozovně a na www.kolowrat.com
alespoň dva měsice před plánovaným ukončením nebo pŤerušením akce.



V případě ukončení nebo přerušení Věmostního systému může Účastník věmostního systému
uplatnit dosud nasbírané body (razitka) a směnit je za slevu na živé tyby, nasbíral-Ii je v
množství a čase nezb}tném ke splnění podmínky pro směnu v souladu s pravidly popsarrými v
tómto dokumentu. V opačném případě nasbírané body propadají,

VOpočně 17.6.2013 ,7 /'?
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Ing. Václav Kalenda

Zastupce vedoucího SKR Opočno
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