
Věrnostní program pro zákazníky obchodu Chutnávána.cz 
 

Věrnostní program se vztahuje na všechny koncové zákazníky firmy Josef Frýbort – Chutnávína.cz 

(dále jen e-shop nebo firma), kteří se registrují na www.chutnavina.cz, nebo požádají o zapsání do 

adresáře firmy mezi zákazníky a kteří jsou fyzickými osobami. Program se nevztahuje na zákazníky, 

kteří nakupují na základě jiné uzavřené smlouvy, nebo mají dohodnuty individuální ceny, či jiné 

výhody. Nákup může být proveden přes e-shop, objednáním přes e-mail, telefon, nebo osobně. 

 

Za každých 1000,- Kč (jedentisíc korun českých) hodnoty objednávky získá zákazník slevu v hodnotě 

100,- Kč (jednosto korun českých) na další nákup v e-shopu. Sleva je přidělena po vyřízení 

objednávky (zboží je kompletně dodáno zákazníkovi a je uhrazena kupní cena). Zákazníkovi je 

elektronickou poštou zaslán kód slevového kuponu v dané hodnotě dle hodnoty objednávky. 

 

Do hodnoty objednávky pro odměnu z věrnostního programu se nezapočítávají lahve zakoupené za 

již zvýhodněné ceny (akční nabídky, trvalé slevy pro konkrétní skupinu zákazníků atd.), zboží 

z kategorie „Komunitní bedýnky“ a cena dopravy. 

 

Příklad 1:  
Zákazník objedná vína v hodnotě 1500,- Kč. Po převzetí zboží a uhrazení kupní ceny je zákazníkovi 

zaslán e-mail s kódem slevového kuponu v hodnotě 100,- Kč na další nákup v e-shopu. Při dalším 

nákupu v e-shopu zákazník objedná vína v hodnotě 650,- Kč a zadá kód slevového kuponu. Je mu 

z hodnoty objednávky odečtena sleva 100,- Kč a zákazník tak zaplatí 550,- Kč. 

 

Příklad 2: 

Zákazník objedná vína v hodnotě 2400,- Kč a jednu komunitní bedýnku v hodnotě 700,- Kč. Celková 

hodnota objednávky je 3100,- Kč. Po převzetí zboží a uhrazení kupní ceny zákazník obdrží e-mailem 

kód slevového kuponu v hodnotě 200,- Kč na další nákup. Hodnota komunitní bedýnky se 

nezapočítává do hodnoty objednávky, ze které se poskytuje sleva na další nákup. 

 

Na přidělení dárku nevzniká právní nárok. Firma Josef Frýbort si vyhrazuje právo věrnostní program 

kdykoliv zrušit nebo pozměnit jeho pravidla bez předchozího upozornění. Případná nová pravidla 

nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.chutnavina.cz. Věrnostní 

program je součástí obchodních podmínek firmy. 

 

Pravidla věrnostního programu v tomto znění jsou platná od 13 .3. 2016. 

http://www.chutnavina.cz/e-register
http://www.chutnavina.cz/Vernostni-program-a4_6.htm

