
PRO KONCOVÉHO MALOOBCHODNÍHO ZÁKAZNÍKA

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen s podmínkami věrnostního programu a s Všeobecnými obchodními 
podmínkami společnosti STŘÍDA SPORT, výhradního distributora hokejové značky CCM, které jsou dostupné 
na webové stránce www.stridasport.cz. Dále stvrzuji, že jsem se seznámil také s Politikou ochrany osobních 
údajů a veškerým informacím zde uvedeným rozumím. 

Dále beru na vědomí, že svým podpisem souhlasím s podmínkami Věrnostního programu, jehož obsahem 
je mimo jiné to, že na mé uvedené kontaktní údaje bude společnost zasílat v rámci činnosti Věrnostního 
programu produktové novinky a obchodní sdělení za podmínek tak, jak jsou tyto upraveny v Podmínkách 
věrnostního programu, VOP a Politice ochrany osobních údajů. Jsem seznámen s tím, že příjem těchto 
informací mohu kdykoli odvolat, a to automaticky kliknutím na odkaz uvedený na konci každé zaslané 
e-mailové zprávy. 

Zároveň mohu přímo v tomto dokumentu vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním novinek a sdělení, kdy zároveň 
beru na vědomí, že pokud vyslovím nesouhlas, nemohou být řádně plněny veškeré služby spojené s Věrnostním 
programem. 

Mám zájem se účastnit Věrnostního programu STŘÍDA SPORT, který mi poskytuje mnoho výhod. 

PŘIHLÁŠKA DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU STŘÍDA SPORT

Datum:

Podpis člena:

Podpis zákonného zástupce:

(v případě, že je zájemci o vstup do věrnostního programu méně než 18 let)
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OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR

Jméno: Příjmení:  Datum narození:

Telefon: Email:

Trvalé bydliště/Doručovací adresa:

Nesouhlasím se zasíláním novinek v rámci Věrnostního programu



Kompletní verzi podmínek věrnostního programu 
naleznete na stránkách společnosti 
www.stridasport.cz. 

Věrnostní program STŘÍDA SPORT (dále též 
„Věrnostní program“) je program, který je 
přizpůsoben na míru našim zákazníkům, kteří 
nakupují naše produkty pro svou vlastní spotřebu.

Náš Věrnostní program poskytuje bonusy, slevy na 
nákupy nabízeného zboží, a to v závislosti na výši 
obratu, tedy hodnotě zboží zakoupeného v našich 
prodejnách. Členové našeho Věrnostního 
programu mohou získat slevy na své příští nákupy, 
a to jak nezávisle na tom, zda si zboží kupují přímo 
v prodejně nebo skrze náš webový e-shop. Přehled 
našich prodejen, ve kterých můžete uplatnit svou 
slevu napřímo, je uveden na webových stránkách 
www.stridasport.cz. Zároveň náš Věrnostní 
program slouží jako pravidelný zdroj informací 
o novinkách, nových produktech i službách, 
o kterých se díky členství v programu dozvíte dříve 
než ostatní. 

Podmínkou účasti ve Věrnostním programu 
je vyplnění této přihlášky, souhlas s Všeobecnými 
obchodními podmínkami a Podmínkami 
věrnostního programu. 

Věrnostní program pro naše běžné koncové 
maloobchodní zákazníky není časově omezen. 
Po vyplnění Přihlášky od nás obdržíte plastovou 
kartičku s integrovaným čipem s unikátním číslem 
zákazníka. Tento kód, a s ním tedy i plastová 
kartička, je skrze evidenci přiřazena 
ke konkrétnímu zákazníkovi. Z toho důvodu 
kartičky nejsou přenosné. Co je ale podstatné, náš 
věrnostní program funguje i bez předložení 
plastové kartičky.

Při stanovování podmínek Věrnostního programu, 
a to i do budoucna, si naše společnost vyhrazuje 
právo určit nejnižší a nejvyšší hranici hodnoty 
nákupu, při které se sleva uplatní. Stejně tak 
máme právo stanovit produkty, které se do obratu 
nezbytného pro uplatnění bonusů věrnostního 
programu nezapočítávají, stejně jako produkty, 
na které sleva nemůže být užita. Zboží v akční 
nabídce, stejně jako již zlevněné zboží 
se započítává do obratu, nelze na něj však další 
bonus či výhodu uplatnit. Slevy se nekombinují. 
Veškeré případné informace o dalších limitech dle 
tohoto článku se dozvíte při Vašem nákupu 
na prodejně nebo na našem e-shopu.

Při zpracování Vašich osobních údajů, 
které získáme při realizaci činností Věrnostního 
programu, postupujeme vždy v souladu se všemi 
právními předpisy České republiky. Součástí 
Podmínek věrnostního programu je také Politika 
ochrany osobních údajů, která je zveřejněna 
na našich webových stránkách 
www.stridasport.cz, kde se dozvíte veškeré 
nezbytné informace týkající se ochrany osobních 
údajů neuvedené v těchto podmínkách. 
Před odevzdáním Přihlášky jste povinni se 
seznámit se všemi dokumenty, které jsou součástí 
těchto podmínek.

V rámci našeho Věrnostního programu budeme 
našim členům pravidelně zasílat elektronickou 
formou newsletteru informace o nových 
produktech, zajímavostech a novinkách 
ve Věrnostním programu, o našem sortimentu 
a akcích apod.

V rámci našeho Věrnostního programu 
poskytujeme našim zákazníkům v závislosti 
na druhu programu následující bonusy: 

• základní sleva 10% při registraci do Věrnostního 
programu, která je platná po celou dobu 
registrace do Věrnostního programu

• při překročení celkového obratu Vašich nákupů 
nad 10.000 Kč náleží zákazníkovi další sleva 
počínaje dalším nákupem a na další období 
kalendářního roku ve výši 5 % * - celková sleva je 
tak 15%

• při překročení celkového obratu Vašich nákupů 
nad 20.000 Kč náleží zákazníkovi další sleva 
počínaje dalším nákupem a na další období 
kalendářního roku ve výši 5 % * - celková sleva tak 
bude činit 20%

Dosažená výše slevy je vždy platná i na následující 
kalendářní rok. Pokud se Vám v tomto roce 
nepodaří dosáhnout obratu na prodloužení slevy 
do dalšího roku, nenáleží Vám na další rok žádná 
přídavná sleva, pouze sleva ve výši 10% za 
registraci do Věrnostního programu. 

*Poznámka: stanovené limity nákupů (obratů) jsou 
uvedeny v cenách včetně DPH. Do nákupů se 
počítá reálně uhrazená kupní cena, tedy již 
ponížena o případné slevy nebo akce. 
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