
Svojim podpisom potvrdzujem, že som oboznámený s podmienkami vernostného programu a so Všeobecnými 
obchodnými podmienkami spoločnosti Střída sport Slovakia, s.r.o., výhradného distribútora značky CCM, 
ktoré sú dostupné na webovej stránke www.stridasport.sk. Ďalej potvrdzujem, že som sa zoznámil s Politikou 
ochrany osobných údajov a rozumiem všetkým uvedeným informáciám.

Ďalej beriem na vedomie, že svojim podpisom súhlasím s podmienkami Vernostného programu, ktorého 
obsahom je okrem iného to, že na moje uvedené kontaktné údaje bude spoločnosť zasielať v rámci činnosti 
Vernostného programu produktové novinky a obchodné oznámenia za takých podmienok, ako sú upravené 
v Podmienkach vernostného programu, VOP a Politike ochrany osobných údajov. Som oboznámený, 
že prijímanie týchto informácií môžem kedykoľvek odvolať, a to automaticky kliknutím na odkaz uvedený 
na konci každej zaslanej emailovej správy.

Zároveň môžem priamo v tomto dokumente vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním noviniek a oznámení, 
pričom beriem na vedomie, že pokiaľ vyslovím nesúhlas, nemôžu byť riadne poskytované všetky služby spojené 
s Vernostným programom.

Mám záujem sa zúčastniť vernostného programu Střída sport Slovakia, ktorý mi poskytuje veľa výhod.

PRIHLÁŠKA DO VERNOSTNÉHO PROGRAMU STŘÍDA SPORT
PRE KONCOVÉHO MALOOBCHODNÉHO ZÁKAZNÍKA

Dátum:

Podpis člena:

Označenie a podpis zákonného zástupcu:

(v prípade, že má záujemca o vstup do vernostného programu menej ako 18 rokov)
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Meno: Priezvisko: Dátum narodenia:

Telefon: Email:

Trvalé bydlisko/doručovacia adresa:

Nesúhlasím so zasielaním noviniek v rámci Vernostného programu



Kompletnú verziu vernostného programu nájdete 
na stránkach spoločnosti www.stridasport.sk

Vernostný program Střída sport (ďalej tiež 
„Vernostný program“) je program,  prispôsobený 
na mieru našim zákazníkom, ktorí nakupujú naše 
produkty pre svoju vlastnú spotrebu.

Prostredníctvom nášho vernostného programu 
Vám poskytujeme bonusy, zľavy na nákupy 
ponúkaného tovaru, a to v závislosti na výške 
obratu, teda hodnote tovaru nakúpeného v našich 
predajniach. Členovia nášho Vernostného 
programu môžu získať zľavy na svoje nasledujúce 
nákupy, a to nezávisle na tom, či si tovar kupujú 
priamo v predajni alebo cez náš webový e-shop. 
Prehľad našich predajní, v ktorých môžete uplatniť 
svoju zľavu je uvedený na webových stránkach 
www.stridasport.sk. Zároveň náš vernostný 
program slúži ako pravidelný zdroj informácií 
o novinkách, nových produktoch a službách,
o ktorých sa vďaka členstvu v programe dozviete
skôr ako ostatní.

Podmienkou účasti vo Vernostnom programe 
je vyplnenie tejto prihlášky, súhlas so Všeobecnými 
obchodnými podmienkami a Podmienkami 
vernostného programu.

Vernostný program pre našich bežných koncových 
zákazníkov nie je časovo obmedzený. Po vyplnení 
prihlášky od nás obdržíte plastovú kartičku 
s integrovaným čipom s unikátnym číslom 
zákazníka. Tento kód a sním aj plastová kartička 
je prostredníctvom našej evidencie priradený 
ku konkrétnemu zákazníkovi. Z toho dôvodu 
kartičky nie sú prenosné. Čo je ale podstatné, náš 
vernostný program funguje aj bez predloženia 
platovej kartičky.

Pri stanovovaní podmienok vernostného programu 
a to aj do budúcna si naša spoločnosť vyhradzuje 
právo určiť najnižšiu a najvyššiu hranicu hodnoty 
nákupu pri ktorej sa zľava uplatní. Taktiež máme 
právo určiť produkty, ktoré sa do obratu 
potrebného pre uplatnenie bonusov vernostného 
programu nezapočítavajú, taktiež ako produkty, 
na ktoré zľava nemôže byť uplatnená. 
Tovar v akciovej ponuke, ako aj zľavnený tovar sa 
započítava do obratu, nemožno však naň uplatniť 
ďalší bonus či výhodu. Zľavy sa nekombinujú. 
Všetky informácie o prípadných ďalších limitoch 
podľa tohto článku sa dozviete pri Vašom nákupe 
v predajni alebo na našom e-shope.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov, 
ktoré získame pri realizácií Vernostného programu, 
postupujeme vždy v súlade so všetkými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. Súčasťou 
Podmienok vernostného programu je taktiež 
Politika ochrany osobných údajov, 
ktorá je zverejnená na našej webovej stránke 
www.stridasport.sk, kde sa dozviete všetky 
potrebné informácie týkajúce sa ochrany 
osobných údajov neuvedené v týchto 
podmienkach. Pred odovzdaním prihlášky ste 
povinný sa oboznámiť so všetkými dokumentami, 
ktoré sú súčasťou týchto podmienok.

V rámci nášho Vernostného programu budeme 
našim členom pravidelne zasielať elektronickou 
formou newsletteru informácie o nových 
produktoch, zaujímavostiach a novinkách 
vo Vernostnom programe, o našom sortimente 
a akciách a pod. 

V rámci nášho Vernostného programu 
poskytujeme našim zákazníkom v závislosti 
na druhu programu nasledujúce bonusy:

• Základná zľava 10% pri registrácii do Vernostného 
programu, ktorá je platná celú dobu registrácie
do Vernostného programu.

• Pri prekročení celkového obratu Vašich nákupov
nad 400 € prináleží zákazníkovi ďalšia zľava
počnúc ďalším nákupom a na ďalšie obdobie
aktuálneho kalendárneho roku vo výške
5% - celková zľava je tak 15%

• Pri prekročení celkového obratu Vašich nákupov
nad 800 € prináleží zákazníkovi ďalšia zľava
počnúc ďalším nákupom a na ďalšie obdobie
aktuálneho kalendárneho roku vo výške
5% - celková zľava je tak 20%

• Dosiahnutá výška zľavy je vždy platná
aj nasledujúci kalendárny rok. Pokiaľ sa Vám
v tomto roku nepodarí dosiahnuť obrat
na predĺženie zľavy do ďalšieho roku, nevzniká Vám 
na ďalší rok nárok na ďalšiu zľavu, nárok na zľavu
vo výške 10% za registráciu do Vernostného
programu však zostáva zachovaný.

*Poznámka: stanovené limity nákupu(obratu)
sú uvedené v cenách vrátane DPH. Do nákupu
sa počíta reálne uhradená kúpna cena,
teda už znížená o prípadné zľavy alebo akcie.
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