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1) DOBA rnVÁNÍ - Věmostní progíam bude realizovrán od 1. 7.2013 do odvolání.

V případě ukončení věrnostního progíamu musí pořadatel alespoň 2 měsíce před

ukončením akce vyvěsit na viditelném mistě na své provozovně oznámení o jejím

ukončení. OnÝmeni o ukončení programu bude také vyvěšeno na

wvlrN-kolowrat.com.

2) JAK ZÍSKAT BODY (RAZÍTKA) - Účastník akce ziská jeden bod (razitko) za

každých 300 Kč jednoho nákupu v maloobchodním prodeji na sádkách v Opočně.

To znamená: --- 0 bodů

--- 1 bod

---+ 2 body

900 - i 199 Kě -- 3 body

Dle stejného klíče se postupuje dále. Do ceny nákupu se započítávají veškeré vltobky

a služby, které bude mít zikaznikběhemjednoho nákupu naúčtovány.

UPLATNĚNÍ SLEVY - V případě, že zákazník bude mít ve věmostní kaňě devět (9)

bodů a bude chtít na další nákup uplatrrit 15% slevu na živé tyby, musí předložit

řádně vyplněnou věrnostni kartu před započtením účtování nákupu.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY - Účastnik akce může uplatnit v rámci akce slevu

pouze při nákupu žiwých ryb. Na ostatní výrobky a služby dostupné na sádkách

v Opočně nelze slevu uplatnit. Sleva bude účastníkorry věrnosbrí akce přiznána po

pŤedložení věmostní karty, ve které bude vyplněno (potvrzeno) devět (9) bodů za

předchozí nákupy. V pŤípadě, že účastník věmostní akce získá devátý (9) bod do

věmostní karíy, nelze na tento nákup uplatňovat slevu. V takovém případě může být

sleva uplatněna až při následujícím nákupu a předložení vyplněné věmostní karty. To

samé platí, pokud by účastník věmostni akce získal všechny potřebné body během

jednoho nákupu. Pří desátém (10) nákupu, ve kterém bude uplatněna sleva za

nasbírané body, nelze nárokovat přiděleni bodů za tento nákup.

0 -299Kě

300 - 599 Kč

600 - 899 Kč
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Ing. Václav Kalenda
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V Opočně 17 . 6.2013


