
1. PRO KOHO JE URČEN VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
1. Věrnostní program (dále jen VP) je určen pro zákazníky ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o. a umožňuje jim sbírat 

bonusové body při nákupu vybraného zboží (viz katalog výrobků). Zákazníci, kteří se zapojí do tohoto 
programu, získají za nasbírané body Slevovou poukázku, kterou mohou uplatnit podle pravidel v odstavci 
4.1.

2. PODMÍNKY PRO ÚČAST VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU  
1. Pro účast ve VP je nutná registrace. Základní podmínkou pro registraci je vlastnictví zákaznické karty. 

V případě, že vlastníte zákaznickou kartu, vyplníte tištěný registrační formulář VP, který najdete na našich 
webových stránkách nebo na všech našich pobočkách v katalogu výrobků VP. Vyplněný formulář zašlete 
e-mailem na adresu vp@elektrosms.cz  nebo předáte obchodnímu zástupci ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o. 
a do 5 pracovních dnů obdržíte potvrzení, že jste zaregistrováni.

2.  V případě, že nevlastníte naši zákaznickou kartu, je nutné si o tuto zákaznickou kartu požádat. Naši obchodní 
zástupci na pobočkách nebo na centrále v Českých Budějovicích Vám na základě společně vyplněného 
registračního formuláře zajistí vydání zákaznické karty. Tato karta  má svoje identifikační číslo, je vedena na 
jméno a je chráněna pinem proti zneužití. K používání zákaznické karty je vždy nutný souhlas oprávněné 
osoby nebo jednatele. Po obdržení zákaznické karty budete pro registraci ve VP postupovat podle bodu 2.1.

3. SBÍRÁNÍ BODŮ
1. Při nákupu zboží na pobočkách ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o. budou účastníkům při předložení karty připočteny 

body za nákup výrobků uvedených v katalogu výrobků. Každý výrobek má přiřazený příslušný počet bodů. 
Body se načítají z faktur vystavených od data potvrzení registrace. Hodnota 100 bodů je 30 Kč. Sbírání bodů 
je možné v termínu 1.5.2015 - 30.11.2015, body načtené po tomto termínu budou převedeny do 
následujícího VP.

2. V případě, že zasíláte objednávku prostřednictvím e-mailu, uveďte v něm vždy číslo Vaší zákaznické karty.

3. Společnost ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o. si vyhrazuje právo přidělování bodů za nákup zboží kdykoliv změnit, 
omezit nebo rozšířit; totéž platí pro počet bodů. Tyto změny, omezení a rozšíření budou oznamovány 
prostřednictvím stránek www.elektrosms.cz. V případě, že jsou poskytovány jiné prodejní výhody nebo 
slevy, vyhrazujeme si právo nepřidělovat body za nákup zboží.

4. UPLATŇOVÁNÍ BODŮ
1. V termínu od 1.12.2015 do 31.12.2015 bude možné načtené body vyměnit za Slevové poukázky. Tyto 

Slevové poukázky bude možné uplatnit od 1.1.2016 do 31.3.2016 při nákupu veškerého nabízeného 
sortimentu na všech prodejních místech firmy ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o. Na slevový poukaz není možné 
čerpat peněžní hotovost, to znamená, že hodnota  nakoupeného zboží musí být vždy stejná nebo vyšší než 
hodnota Slevové poukázky.

2. V době vydávání Slevové poukázky nesmí mít zákazník vůči firmě ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o. pohledávky 
po splatnosti.

5. OCHRANA ÚDAJŮ
1. Podpisem registračního formuláře účastník programu potvrzuje souhlas s účastí ve Věrnostním programu, 

zavazuje se dodržovat tyto Všeobecné podmínky a pravidla a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas s tím, aby společnost ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o. 
zpracovávala osobní údaje uvedené v registračním formuláři a uložila je do své databáze. 

V případě nejasností zasílejte své dotazy na e-mail vp@elektrosms.cz.
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