Program Skanskarta - Přihláška
Jméno, příjmení …………………………………………………….……….…………….………………………………………………………….,
adresa bydliště ………………………………………………….……………………………………………………………………...…..………,
email……………………………………………………………………………………….……..,

tel: …………………………….…..……..

•

Program Skanskarta provozuje společnost Skanska Transbeton, s. r. o. se sídlem Praha 9 - Letňany,
Toužimská ul. 664, PSČ 19900, IČO: 60471778, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, pod spisovou značkou C25984 (dále jen „Skanska“). Program Skanskarta je určen zákazníkům,
fyzickým osobám, uskutečňujících nákup určených betonových směsí v provozovnách společnosti Skanska.
Program Skanskarta umožňuje zákazníkovi, který při nákupu předloží Skanskartu, získávat za podmínek
vymezených v těchto obchodních podmínkách níže určené Benefity. Tyto obchodní podmínky upravují
podmínky pro zapojení do programu Skanskarta, práva a povinnosti zákazníků využívající program u společnosti
Skanska.
•
Program Skanskarta je určen pro fyzické osoby starší 18 let včetně, které nakupují u společnosti
Skanska betonové směsi (dále jen „zboží“), přičemž toto zboží nakupují k soukromému použití, nikoliv
k podnikatelským účelům. Benefity programu Skanskarta jsou uplatnitelné pouze na té provozovně, na které
byla Skanskarta vystavena. Benefity programu Skanska lze uplatnit pouze při platbě v hotovosti.
Vydání Skanskarty a její využití
•
Skanskarta je vydána zákazníkovi, který při podpisu kupní smlouvy vyplnil a podepsal Přihlášku do
programu Skanskarta. Podepsáním přihlášky do Programu Skanskarta zákazník souhlasí s podmínkami členství,
jež jsou upraveny zejména v těchto obchodních podmínkách, a prohlašuje, že se s nimi seznámil.
•
Skanskarta slouží k identifikaci zákazníka při uplatňování benefitů programu Skanskarta. Skanskarta je
přenosná. Výhody (Benefity) spojené s programem Skanskarta může uplatnit po dobu platnosti Skanskarty
kterýkoliv zákazník předložením Skanskarty před uzavřením kupní smlouvy. Skanskarta je zákazníkovi zapůjčena
k bezplatnému použití. Skanskarta zůstává vlastnictvím společnosti Skanska. Skanskarta je zákazníkovi vydána
při nákupu v provozovně, a to po podpisu přihlášky do programu Skanskarta. O opětovné vydání ztracené,
odcizené či poškozené Skanskarty lze žádat bezplatně na provozovně Skanska. Účastník programu Skanskarta se
zavazuje oznámit změnu osobních údajů při dalším nákupu.
Benefity programu Skanskarta
•
Zákazník, který předloží Skanskartu, získá při odběru každých 9 m3 libovolného betonu dle nabídky
příslušné betonárny 1m3 zavlhlého potěru P300, nebo zavlhlého betonu C16/20 do 16 mm za zvýhodněnou
cenu 1,- Kč (dále jen „zlevněný beton“). Jednotlivé dílčí odběry se sčítají. Zlevněný m3 betonu se do
sledovaného odběru nezapočítává. Evidenci množství odebraného betonu na zákazníka provádí společnost
Skanska na provozovně, kde byla Skanskarta vystavena. Informace o aktuálním stavu odběru získá zákazník od
dispečera této provozovny.
•
Tento benefit nikterak nevylučuje kombinaci s jinými slevami. (Výše slevy za nákup v hotovosti je
uvedena na Skanskartě.)
Podvodné jednání
Společnost Skanska si v případech podezření na porušení podmínek programu Skanskarta, vyhrazuje právo
odepřít poskytnutí Benefitu nebo zařadit kartu na Blokační listinu. Může se jednat například o důvodné
podezření, že s ohledem na objem nákupů zboží se jedná o nákup pro podnikatelské účely. O důvodu
neposkytnutí Benefitu nebo zařazení na Blokační listinu bude zákazník informován.
Ukončení členství v programu Skanskarta
•
Člen programu Skankskarta může své členství kdykoliv ukončit doručením písemného oznámení
zaslaného spolu se Skanskartou nebo odvoláním souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Zánikem členství
v programu zákazník ztrácí právo využívat Benefity.
•
Členství v programu může být také ukončeno ze strany společnosti Skanska v případě zjištění
porušování podmínek programu Skanskarta.
Všeobecné a závěrečné ustanovení
•
Společnost Skanska si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky programu Skanskarta, poskytované
Benefity a pravidla jejich získávání. Vzhledem k tomu, že program Skanskarta má dlouhodobý charakter,
společnost Skanska si vyhrazuje právo na jeho ukončení. Termín ukončení oznámí svým zákazníkům písemně na

1

•

uvedený email v dostatečném předstihu, min. však 14 dnů předem. Po tomto termínu nebude možnost
uplatňovat výhody této karty.
Tyto všeobecné podmínky členství v programu Skanskarta jsou platné od 1. 8. 2017. Nové podmínky
platí dnem, kdy jsou zveřejněné v provozovnách společnosti Skanska a na internetových stránkách
www.skanska.cz/skanskarta.

V……………………………dne…………………………………

…………………………………………………
Jméno zákazníka:
Podpis:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky dává zákazník souhlas Skanska ke zpracování osobních údajů ke
své osobě v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonického kontaktu a emailu, za účelem poskytování
zákaznických benefitů programu Skanskarta, případně pro potřeby analytické, po dobu trvání členství zákazníka
v programu. Jsem si vědom/a, že mám právo na svobodný přístup k informacím o zpracování mých osobních
údajů, případně na odstranění vad zpracování osobních údajů a další práva dle příslušných ustanovení zákona
na ochranu osobních údajů. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat na adrese: skanskarta@skanska.cz.
V……………………………dne…………………………………
…………………………………………………
Jméno zákazníka:
Podpis:
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