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DÁRKOVÝ POUKAZ U EXIM TOURS
Odpočiňte si na dovolené snů. Abyste to měli jednodušší, máte možnost získat
hodnotné poukazy za Vaše S-MAX body.

Vážení zákazníci,
jsme rádi, že vás můžeme odměnit za
obchodní spolupráci a za to, že s námi rádi
spolupracujete během celého roku.

Dárkový poukaz
EXIM TOURS

Proto tu máme opět pro vás připravený další
ročník bonusového programu S-MAX.
Ročník 2011 je zaměřen na zážitky a pevně
věříme, že si z nabídky každý vybere dle svého
gusta.
Jen na vás záleží, jak a kdy své body vyčerpáte
Děkujeme vám za vaši důvěru a těšíme se
na spolupráci v roce 2011.

4 000 bodů

POUKAZ V HODNOTĚ

80 000 Kč

3 000 bodů

POUKAZ V HODNOTĚ

40 000 Kč

2 000 bodů

POUKAZ V HODNOTĚ

30 000 Kč

Tým Supellex

JÍZDA
VE FERRARI

ZÁPAS PRIMERA DIVISION
Třídenní zájezd pro jednu osobu do Barcelony
(FC Barcelona) na zápas Primera Division

800 bodů

1 500 bodů

POUKAZ V HODNOTĚ 4 000 Kč
NA NÁKUP ZBOŽÍ DO PRODEJNY
OKAY ELEKTRO
POUKAZ V HODNOTĚ
20 000 KČ

800 bodů

1 500 bodů
Dárkový p
o
EXIM TO ukaz
URS

2 VÍKENDOVÉ VSTUPENKY NA
MOTO GP BRNO, PŘÍRODNÍ TRIBUNA

600 bodů
ZÁJEZD NA F1 HUNGARORING
Jednodenní zájezd pro dvě osoby
se vstupenkami, autokarem.

POUKAZ V HODNOTĚ 3 000 KČ
NA POBYT V SÍTÍ HOTELŮ OREA
Poznávejte krásy Čech a Moravy.
Náš poukaz na ubytování můžete využít
v sítí hotelů Orea, která působí po celé
České republice.

600 bodů

1 200 bodů
POUKAZ V HODNOTĚ
10 000 KČ

1 200 bodů
Dárkový p
o
EXIM TO ukaz
URS

POUKAZ V HODNOTĚ 2 000 Kč
NA NÁKUP ZBOŽÍ DO PRODEJNY
OKAY ELEKTRO

400 bodů

JAMIE OLIVER
BLOK NOŽŮ

400 bodů

ALKOHOL TESTER

250 bodů

POUKÁZKA DO
PARFUMERIE FANN
V HODNOTĚ 1 200 Kč

BONUSOVÝ PROGRAM

250 bodů

ilustrační

DALEKOHLED

150 bodů

foto

SADA PORTSKÉHO VÍNA

150 bodů

Pravidla bonusového programu
Bonusový program 2011 (dále jen S·MAX 2011) je určen
pro všechny stávající a potenciální zákazníky společnosti
Supellex centrum, s.r.o. (dále jen Supellex). Do S·MAXu
2011 se mohou přihlásit také koncoví zákazníci (spotřebitelé), kteří mají nárok na cenu jednorázově při odběru
a uhrazení zboží.
Registrace do S·MAXu 2011
Účastník S·MAXu 2011 musí mít řádně vypsanou registrační
kartu, kterou získá na prodejním místě Supellexu nebo
u obchodně technického poradce firmy Supellex. Registrace proběhne až po odevzdání registrační karty, kterou lze
odevzdat na jakémkoliv prodejním místě společnosti
Supellex (Plzeň, Velká Bíteš, Brno). O registraci bude
účastník S·MAXu 2011 informován prostřednictvím mailu.
Účastníci S·MAXu 2010 se již nemusí registrovat, budou
automaticky převedeni do ročníku 2011, pokud do konce
března 2011 provedou aktualizaci dat.
Trvání S·MAXu 2011
S·MAX 2011 trvá v období od 4. 1. 2011 – 31. 12. 2011.
Zákazníkům se budou započítávat do plnění S·MAXu 2011
zrealizované a včas uhrazené nákupy dosažené ve výše
zmíněném období.

SADA NA POKER

PIVNÍ SOUDEK 5 l

100 bodů

100 bodů

Získávání bodů
Účastník S·MAXu 2011 za zrealizované a včas uhrazené
nákupy na kterékoliv prodejně Supellexu sbírá body, které získává následujícím přepočtem: 1 000 Kč bez DPH = 1 bod.
Faktury uhrazené po termínu splatnosti nebudou do
S·MAXu započítány a budou vedeny jako propadlé body.
Pokud se účastník rozhodne vyměnit body za dárek, dojde
k odečteni příslušného počtu bodů z jeho konta.
Informace o aktuálním stavu bodů
Každý účastník obdrží výpisy s aktuálními body v následujících termínech. První výpis do konce dubna 2011, druhý
výpis do konce července 2011 a od července 2011 obdrží
účastník výpis k S-MAXu pravidelně každý měsíc. Účastník
má také možnost se zeptat na aktuální stav bodů u svého
obchodně technického poradce firmy Supellex.
Čerpáni a objednaní dárků
Body, připsané na konto, může účastník použit k odběru
dárku a to do vyčerpání zásob. Katalog dárků je součástí
těchto pravidel. V případě, že požadovaný dárek již nebude
k dispozici, bude účastníkovi nabídnutá obdobná varianta.

Účastník má nárok na cenu, pokud má v den předání dárku
všechny faktury ve splatnosti. V případě odběru dárků se
toto zboží objednává prostřednictvím e-mailu:
s-max@supellex.cz nebo faxem na: 566 531 825 za účasti
formuláře, který je volně stažitelný na www.supellex.cz.
Záleží jen na každém účastníkovi, pro který dárek se rozhodne, ať už zvolí jeden dárek a tomu podřídí sběr všech
bodů nebo se rozhodne pro vice dárků. V katalogu uvedené
fotografie mají pouze informativní charakter a jsou pouze
ilustrační. Supellex si vyhrazuje právo typové změny jednotlivých dárků v katalogu nahrazením zboží podobného
charakteru
Počet dárků, které účastník v průběhu trvání S·MAXu 2011
může získat, není omezen. Účastník S·MAXu je povinen si
body vybrat do 31. ledna 2012. Pokud tak neučiní formou
objednávky, body mu propadají.
Body nelze směnit přímo za finanční hotovost.
Dodaní dárků
Dárky budou dodány prostřednictvím zaměstnanců firmy
Supellex, nejpozději do 30-ti dnů od obdržení objednávky.
Reklamace dárků
Reklamace dárků z S·MAXu 2011, probíhá podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. v platném zněni. Vadný, poškozený
nebo jinak nefunkční výrobek je možné v zákonem stanovené záruční lhůtě na vlastní náklady zaslat na adresu třetí
osoby, uvedené na dodacím listu, reklamovat na nejbližším
servisním místě, uvedeném na záručním listu nebo osobně
předat zaměstnanci Supellexu a s nim dohodnout další
postup vyřízení reklamace.
Ostatní ustanovení
Účastník S·MAXu má právo kdykoliv požádat o změnu
nebo vymazáni osobních údajů z databáze a o zrušeni své
registrace. Učiní tak e-mailem na adresu s-max@supellex.cz.
Supellex si vyhrazuje právo měnit či rušit bodový systém
bez omezení. Tyto změny se zavazuje oznámit včas a řádně.
Převod bodů mezi jednotlivými účastníky není možný.

Supellex centrum, s.r.o.
Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš
tel: 566 532 655-6
fax: 566 531 825
mail: supellex@supellex.cz
www.supellex.cz

Vídeňská 110, 619 00 Brno
tel: 547 212 590
fax: 547 212 595
e-mail: brno@supellex.cz

Domažlická 106, 318 00 Plzeň
tel: 377 321 473
fax: 377 321 474
e-mail: plzen@supellex.cz

