Bonusový program - pravidla

Účast v bonusovém programu

Bonusového programu se mohou účastnit všichni zákazníci společnosti Skartia ČR s.r.o., kteří
nakupují za standardních podmínek a jsou řádně zaregistrováni. Registraci do bonusového
programu provedete
zde .
Registrace v bonusovém programu neprobíhá automaticky s registrací v E-shopu.

Zboží v bonusovém programu

Zboží v bonusovém programu je společností Skartia ČR s.r.o. průběžně aktualizováno.

Společnost Skartia ČR s.r.o. si vyhrazuje právo jednotlivé typy a druhy zboží bez předchozího
upozornění změnit, ale vždy za výrobek obdobných či stejných kvalit (z důvodu ukončení
výroby jednotlivých výrobků nebo nahrazení daného výrobku jiným typem).
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Pravidla bonusového programu

Registrovanému účastníku bonusového programu jsou za odběr zboží připisovány bonusové
body podle následujícího pravidla: odběr v hodnotě 1.000,- Kč bez DPH = 1 bod.

Pokud je zákazníkovi zboží dodáváno na více dodacích adres, jsou body přičítány ke každé
dodací adrese zvlášť.

Nárok na připsání bonusových bodů zaniká v případě uhrazení faktury po lhůtě splatnosti.
Nárok na součet bonusových bodů zaniká v případě prodlevy mezi jednotlivými nákupy delší
než dvanáct měsíců.

Pokud účastník dosáhne požadovaného počtu bonusových bodů, bude mu na základě
e-mailové, faxové nebo ve výjímečných případech telefonické objednávky, doručen požadovaný
bonus. Tento bude vydán osobě, která je v registračním formuláři uvedena jako osoba
oprávněná bonus převzít, a to proti podpisu dokladu o převzetí. Po převzetí bonusu bude
účastníkovi programu odečten patřičný počet bodů z jeho bonusového účtu. V případě
nepřevzetí objednaného bonusu zaniká účastníkovi nárok na vrácení patřičného množství
bonusových bodů.
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Aktuální stav Vašeho bodového konta zjistíte dotazem na e-mailové adrese: obchod@skartia.c
z

Společnost Skartia ČR s.r.o. otevírá tento bonusový program od 1.dubna 2010 na dobu
neurčitou. Bonusový program může být kdykoli změněn nebo ukončen a to i bez udání důvodu.
V případě ukončení bonusového programu má zákazník nárok na připsání bonusových bodů
maximálně za faktury vystavené shodně se dnem ukončení bonusového programu. Eventuelní
změny či ukončení bonusového programu bude zveřejněno na webových stránkách společnosti
Skartia ČR s.r.o. Bonusové body lze čerpat maximálně dva roky zpětně. V případě ukončení
bonusového programu má zákazník nárok na uplatnění bonusových bodů maximálně do 30 dnů
ode dne ukončení.
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