MOTIVAČNÍ PROGRAM
„za odběry odměny“
Podmínky programu naleznete na zadní části letáku
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Podmínky „Motivačního programu“ TOP-STAV 2017
1. Trvání
Věrnostní program trvá v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
2. Registrace
Registrovat se může každý zákazník a firma přímo na prodejně nebo na registračním formuláři na našich
www.top-stav.cz
3. Pravidla
1 bod je roven 1Kč bez DPH a vztahuje se jen na zboží a materiál. Veškeré výkony a případné palety či jiné doprovodné položky nebudou bodově započítány.
4. Katalog dárků
Pro tento rok jsme pro Vás vybrali odměny ve formě elektronického zboží. Vyobrazené obrázky odměn jsou jen
informativní. TOP-STAV si vyhrazuje právo alternativně zaměnit zboží ve stejné finanční hladině za jiného výrobce či podobný výrobek, nebude-li zboží k ukončení Motivačního programu k dispozici.

5. Vyčíslení hodnoty odměny (uvedené ceny jsou ceny včetně DPH)
20.000 bodů=500Kč
50.000 bodů = 1000Kč
100.000 bodů=2000Kč
150.000 bodů=2500Kč
200.000 bodů = 3000Kč
250.000 bodů=3500Kč
300.000 bodů=4000Kč
400.000 bodů = 5000Kč
500.000 bodů=6000 Kč
600.000 bodů=8000Kč
650.000 bodů = 10000kč
750.000 bodů=15000 Kč
Po domluvě možnost čerpání i jiných odměn (vyjma lyžařského zájezdu, tam jsou jiné a neměnné podmínky),
dále možnost vybrání odměny v naší nové hobby prodejně TOP-MARKETU, za prodejní zboží v dané hodnotě,
např. TESCOMA výrobky, pro které máme v daném regionu hlavní zastoupení.
6. Čerpání odměny
Získané body může zákazník vyčerpat až po ukončení uvedeného trvání Motivačního programu a to v době od
01.01.2018 do 30.01.2018 Po uplynutí data již nelze odměnu čerpat z důvodu ukončení motivačního programu
pro rok 2017.
7. Kontakty
O body se lze přihlásit osobně na prodejně TOP-STAV nebo e-mailem na odmeny@top-stav.cz
8. Předání dárků
Předání dárků proběhne nejdéle do 60- ti dnů od přihlášení zákazníka k odměně na prodejně TOP-STAV Přeštice
s.r.o., Zahradní 793.
9. Reklamace
Reklamace dárků z věrnostního programu probíhá podle Občanského zákoníku č. 82/2012 Sb. a Zákona o
ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.
v platném znění.
10. Ochrana osobních údajů
TOP-STAV se zavazuje nakládat s osobními údaji koncových zákazníků věrnostního programu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje koncového zákazníka budou
používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty
třetím osobám, ani jinak zneužity. Koncový zákazník uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů.
Koncový zákazník má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze TOP-STAV a o
zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem na adresu: odmeny@top-stav.cz

