
pravidla

NABITÝ

Sbírejte body 
za své nákupy!

PREAMBULE

Zákaznický program Albi klub (Dále též i pouze
„program”.) je program pro zákazníky společnosti 
ALBI Česká republika a.s., sídlem Thámova 289/13, 
186 00, Praha 8 , IČ: 497 08 368, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B vložka 7943 (dále jen 
„provozovatel”). Tento program je zaměřen 
na poskytování nadstandardních výhod pro stálé 
zákazníky společnosti ALBI Česká republika a.s., 
a to v prodejnách v České republice. Zákazníci 
se stávají členy programu na základě své svobodné 
vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce 
nebo jiným, zákonem předpokládaným 
projevem vůle.

ČLENSTVÍ V ZÁKAZNICKÉM 
VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

Členem programu se může stát kterákoliv 1. 
fyzická osoba starší 15 let s korespondenční 
adresou v České republice. Členem programu 
se nemůže stát právnická osoba (např. 
obchodní společnost) ani fyzická osoba 
vystupující jakožto podnikatel. Každé osobě 
může vzniknout pouze jediné členství. 

2. Řádným členem v zákaznickém programu 
se může stát za podmínek uvedených v těchto 
Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, 
co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do 
zákaznického programu a vysloví souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů. Registrací 
zákazníka na základě jeho přihlášky vzniká 
zákazníkovi členství v programu.

 Členská karta opravňuje k využívání výhod 3.
spojených s členstvím v zákaznickém programu. 
Každému členu může být vydána pouze jedna 
karta. Karta je přenosná v rámci rodiny (manžel, 
manželka, syn, dcera), a to pouze pro načítání 
bonusových bodů. K uplatnění/čerpání slevy
na zakoupené zboží na základě získaných 
bonusových bodů je oprávněn pouze člen 
programu po předložení členské karty. 

Karta zůstává ve vlastnictví provozovatele 4. 
a slouží k prokázání členství v programu 
a k zaznamenávání bonusových bodů načtených 
v souvislosti s provedenými nákupy. 

Přihlášení do programu je možné podáním 5. 
písemné přihlášky na prodejně, vč. poskytnutí 
souhlasu se zpracováváním osobních údajů. 
Registrace zákazníka bude provedena okamžitě, 
čímž zákazníkovi vzniká členství v zákaznickém 
programu.



ODMĚNY V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

Členové programu jsou odměňováni ve formě 
přičtení bonusových bodů na bodový účet
zákazníka, pro uplatnění slevy na další nákup.

BONUSOVÉ BODY

Člen programu je oprávněn před namarkováním 
jakéhokoliv zboží ze sortimentu příslušné 
prodejny provozovatele, které zákazník 
předkládá k zaplacení, předložit svou členskou 
kartu obsluze pokladny, a to za účelem získání 
tzv. bonusových bodů. Bonusové body jsou 
členovi programu připsány na jeho osobní 
bodový účet (dále jen „bodový účet”) na základě 
každé uskutečněné platební (nákupní) 
transakce, kterou člen programu provede 
v prodejnách provozovatele. Za každých celých 
100 Kč (jedno sto korun českých) hodnoty/ceny 
nákupu náleží členovi programu 10 (deset) 
bodů, které se přičtou na slevové konto 
zákazníka. Body se nenačítají v případě nákupu 
poštovních známek, dárkových certifikátů, již 
zlevněného zboží nebo zboží v akci, popřípadě 
při využití dalších slevových programů (např. ISIC, 
ITIC, SPHERE, EYCA, CARTE, …). Platnost 
bonusových bodů je 24 měsíců od uskutečněného 
nákupu.

HODNOTA BODU  

Hodnota bodu je s platností od 1. 10. 2014 
stanovena na 1 bod = 1 Kč. Provozovatel 
si vyhrazuje právo hodnotu bodu v budoucnu 
změnit, v takovém případě bude změna hodnoty 
bodu zveřejněna na internetových stránkách 
www.albi.cz, popř. dále v propagačních 
materiálech (účinnost takovéto změny nenastane 
však dříve než okamžikem jejího zveřejnění).

BODOVÝ ÚČET ČLENA PROGRAMU

Veškeré body započtené za nákup se sčítají 
na bodovém účtu člena programu. Aktualizace 
bodového účtu proběhne po uhrazení nákupu. 
Člen programu bude mít uveden stav bodů 
na účtence posledního realizovaného nákupu. 
Bonusové body, jejichž platnost uplyne 
bez jejich uplatnění ve formě slevy, budou 
z bodového účtu po 24 měsících vymazány.

UPLATNĚNÍ BONUSOVÝCH BODŮ

Veškeré získané slevové body může zákazník – 
člen programu uplatnit jako slevu při následujícím
nákupu. Tyto slevové body mohou být 
uplatněny s předložením členské Albi karty.
Uplatnění slevových bodů ke slevě je možné 
v prodejnách provozovatele pouze při nákupu, 
jehož hodnota je vyšší než hodnota slevových 
bodů a zároveň přesahuje částku 100 Kč 
(sto korun českých). Veškeré případné ostatní 
odměny poskytované členům programu (získání 
extra narozeninových bodů pro aktivní členy 
klubu; získání akčních bodů pro vybrané položky
apod.) se řídí pravidly, která jsou uvedena 
v aktualizovaných informačních materiálech 
provozovatele. Jedná se zejména o NEWSLETTER 
pro členy klubu, info na www.albi.cz 
nebo www.facebook.com/AlbiCR.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Člen programu souhlasí se zasíláním propagačních 
a reklamních materiálů provozovatele na jeho 
e-mailovou adresu. Člen programu může 
odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých 
korespondenčních údajů písemným oznámením 
provozovateli na odhlaseni.albiklub@albi.cz. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
Všeobecná pravidla zákaznického programu, 
a to v důsledku změny právních předpisů, svého 
rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. 
Členové programu budou o těchto změnách 
informování na prodejnách, na www.albi.cz 
a prostřednictvím NEWSLETTERU pro členy 
Albi klubu. Tyto změny a doplňky jsou účinné 
po jejich zveřejnění na internetových stránkách 
www.albi.cz.

 Kontaktní adresa: ALBI Česká republika a.s. 3.
Thámova 289/13, 186 00, Praha 8, 
e-mail: albiklub@albi.cz

 Všeobecná pravidla zákaznického programu 4.
Albi platí od 1. října 2014


