
Věrnostní 

program



Vážíme si Vás, našich zákazníků, a proto jsme pro Vás připravili
benefit. Naším cílem je, abyste i vy vydělávali na vašich
nákupech, a proto vznikl věrnostním program.

V rámci marketingové akce nabízí společnost SUK 002, s.r.o. (dále jen
Společnost) svým zákazníkům (dále jen Zákazník) zaregistrovat se do
věrnostního klubu s názvem "Zabijácký klub" (dále jen Klub). Maskot
Společnosti (Zabiják hladu, dále jen Zabiják) poté bude
registrovaným členům (dále jen Registrovaný zákazník) posílat
výhodné nabídky emailem či formou SMS a v den jejich narozenin
jim pošle voucher na pizzu ZDARMA.

Pizzou ZDARMA se rozumí jedna malá pizza vlastního výběru,
pouze s osobním odběrem na jedné z otevřených poboček
Společnosti.

Registrace musí trvat minimálně 4 měsíce, jinak Zákazník nemá
nárok pizzu zdarma.

Okamžikem odeslání registračního formuláře, jehož součástí je
zaškrtávací políčko se souhlasem s těmito podmínkami, se
Zákazník stává Registrovaným zákazníkem.

Společnost je oprávněna posílat Registrovaným zákazníkům
marketingové nabídky, novinky a akce, vouchery apod. A to
emailem i formou SMS.

Společnost je oprávněna po celou dobu členství Registrovaného
zákazníka evidovat jeho údaje, které při registraci poskytnul:
jméno, email, telefonní číslo a datum narození.

1

Legální informace
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Zákazník může provést registraci do Klubu buďto na webových
stránkách Společnosti (pizzahradeckralove.cz) nebo
prostřednictvím chatbota na sociálních sítích Společnosti.

Zákazník je povinen uvést při registraci své platné jméno, platnou
emailovou adresu, platné telefonní číslo a skutečné datum
narození. Pokud tak neučiní, není Společnost oprávněna mu
poskytnout jakékoliv výhody, které z těchto podmínek vzejdou.

V den právoplatných narozenin Registrovaného zákazníka ho
Společnost informuje (emailem nebo formou SMS) ohledně toho,
že získává pizzu ZDARMA. Registrovaný zákazník je povinen na
žádost předložit platný právní doklad k verifikaci právoplatnosti
data narození /občanský průkaz, řidičský průkaz). Pokud se
neprokáže, že má v ten den Registrovaný zákazník narozeniny,
ztrácí možnost získat pizzu ZDARMA a rovněž může být zrušeno
jeho členství v Klubu.

Jak to funguje?

Jak zrušit členství?

Bude-li chtít Registrovaný zákazník členství v Klubu zrušit,
informuje o tom Společnost na emailovou adresu:
info@pizzahradeckralove.cz. Společnost je poté povinna bez
zbytečného odkladu zrušit členství Registrovaného zákazníka v
Klubu a vymazat veškeré údaje, které byly při registraci do Klubu
získány. Registrovaný zákazník se tak okamžikem výmazu dat
stává opět pouze Zákazníkem a ztrácí jakékoli výhody plynoucí z
těchto podmínek. Společnost není dále oprávněna ho oslovovat s
nabídkami, vouchery apod.
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+420 773 226 606
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Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat, členové Posters Týmu jsou připraveni
Vám kdykoliv pomoci.

Zákaznická podpora: info@pizzahradeckralove.cz, 
       +420 773 226 606
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